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Dział 1. Wytwarzanie odpadów

Kod 

odpadów

Rodzaj prowadzonej 

działalności wg. 

klasyfikacji PKD

NIP REGONPosiadacz odpadów Rodzaj odpadów

Masa odpadów Sucha masa 

odpadów

Masa wytworzonych odpadów [Mg]

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414555802220829799DOM POGRZEBOWY 

ADAM GÓRECKI

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030006866876271026256DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

NADZIEJA

 0,4000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301102414169237411850442AUTO NAPRAWA U 

MARCINA MARCIN 

CZAJKOWSKI

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0650Filtry olejowe160107

 11,1000Gruz ceglany1701022775660896332043008PROGRESS JUNKA 

PIOTR
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 30,6200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,3800Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180

 1,1600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 5,5200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 84,6620Opakowania z papieru i tektury1501016396692927822131157PEPCO POLAND  Sp. 

z o.o.

 46,6760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 52,5230Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4930Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 15,9900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010726909745482154275Jacek Grelowski GK 

FORGE Grelowski 

Obróbka Plastyczna 

Metali

 10,5200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,8150Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,7750Zużyte woski i tłuszcze120112

 5,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3800Inne niewymienione odpady130899

 0,3500Opakowania z metali150104

 5,2710Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 379,6780Żelazo i stal170405
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033681798809372698786 NZOZ SEGA 

MEDYCYNA PRACY 

A.NOWAK, 

A.SKRZYPIEC 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727270566431389721HALINA 

BORGIEL-MAREK

 110,7000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083633201959542761208ITER- OPAKOWANIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,9000Odpady tworzyw sztucznych070213

 4,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2709436086422208022Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Ginekologiczno-Położni

cza Bożena Krzempek

 0,0600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0870Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082402087376252279536ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY B.M- MASZYNY 

BARTOSZ 

MOLISZEWSKI

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318240767603ZAMTECH Zbigniew 

Sokolik

 0,6040Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

0203011409503515252393332Cargill Poland Sp. z 

o.o. (dawniej PROVIMI 

POLSKA Sp. z o.o.)

 27,4800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 45,2800Odpady z produkcji pasz roślinnych020381

 30,9200Inne niewymienione odpady020399

 64,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 29,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2830Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4400Inne niewymienione odpady160199

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 17,2800Żelazo i stal170405
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 110,4470Odpady tworzyw sztucznych0702131809354038133676203Valeant Pharma 

Poland sp. z o.o. 

(dawniejVALEANSPÓŁ

KA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA JAWNA

 102,6760Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580

 6,9000Zwroty kosmetyków i próbek070681

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409212056342250140ISABEL MEDICAL 

DAY SPA IZABELA 

PATRZEK

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434658196412279026MONIKA 

WALKIEWICZ

 4,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305022718502866460007047BOGDAN PIŁAT 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "EWIMEX"

 6,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0010Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052409834885482566517ARPER SPÓŁKA 

CYWILNA 

KRZYSZTOF MACHEJ 

MAREK PIECHA

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych1501022731312362220281982MATBON Maciej 

Fersztorowski

 2,5200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033680373926412541004HAMMER TERAPIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0140Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318E40.11.Z2727115006331005997PGNiG TERMIKA 

Energetyka 

PRZEMYSŁOWA

 27 465,0800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 9 320,3200Popioły lotne z węgla100102

 2 741,3800Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124

 21 532,4100Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania 

spalin oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182

 2,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 25,0100Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,9900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,3310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2000Filtry olejowe160107

 7,4600Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,6900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,5450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3330Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,7750Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,2900Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508
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 0,0500Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,7020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,1640Tworzywa sztuczne170203

 0,4000Aluminium170402

 823,8400Żelazo i stal170405

 6,9400Mieszaniny metali170407

 5,0150Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 8,7200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,6600Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 23,9400Roztwory i szlamy z regeneracji 

wymienników jonitowych

190906

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162777103856471488553FHU BUD-BET 2 

Andrzej Kopiec

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709436146422103004GASTROMED NSZOZ 

Waldemar Kaznocha

 0,2120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 41 445,6900Żużle z procesów wytapiania 

(wielkopiecowe, stalownicze)

100201DN37.20.Z2735565796251774535Tercharpol Sp. z o.o.

 223,7600Żelazo i stal170405
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408010856342297466PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA LEK. 

DENT. KRZYSZTOF 

PRAJSNER

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415583855732708304MATEUSZ KUROWSKI 

COMMEL

 13,1700Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706051003684648361141281"IMAK" KRZYSZTOF 

SZYMCZAK

 0,2010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032707259176481004769HENRYK BUGLA 

"USŁUGI 

POGRZEBOWE EWA 

BUGLA, HENRYK 

BUGLA"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402937085471406193GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DEPTUCH-RYMASZE

WSKA ELŻBIETA
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030701068185531539562JANUSZYK MARIA 

BOŻENA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych1501023652764986292476119VESTOCOR POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,2034Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z0722952909372251909Centrum Chirurgii Sp. z 

o.o.

 0,1469Roztwory utrwalaczy090104

 0,3820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0980Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776011306482400125"OLIMPIONIK" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,1190Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0049Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707715625481016832Poradnia Olulistyczna 

Małgorzata Jakubiec- 

Serafin

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409139506262915867NZOZ VITA-MED Sp. z 

o.o.

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403197096472260585INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

JADWIGA KIERA - 

ZIMOŃ

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701613666461081382INDYWIDUALNA 

SPECJALSITYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA TERESA 

KASIŃSKA-RÓŻYCKA

 0,3800Zmieszane odpady opakowaniowe1501060163802209511983764SPIE BUILDING 

SOLUTIONS SP. Z 

O.O. (dawniej SPIE 

POLSKA Sp. z o.o.)

 4,0550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

11



 0,4120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0260Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435413606332232726NZOZ RUPTAWA 

J.ŚWIECIK-AUGUSTY

NIAK, 

R.AUGUSTYNIAK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020701021635531207191GABINET 

WETERYNARYJNY 

DĄBROWSKI 

KRZYSZTOF

 0,7000Opakowania z papieru i tektury1501012719788406380012201"ALMA" SPÓŁKA 

JAWNA ST. I 

M.SMOLORZ

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 227,5400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102DJ28.40.Z2724876696261010443"PRZEDSIĘBIORSTW

O ROBÓT 

INŻYNIERYJNYCH 

MINEC" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 28,9100Odpadowa tkanka zwierzęca0202022428736866351830368JELUX POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

12



 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 95,2300Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700186576341134302NZOZ Gabinet 

Stomatologiczny 

Aleksandra Obszyńska

 0,4180Opakowania z papieru i tektury1501012435061165532514802GALWANIZERNIA 

FAMED ŻYWIEC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0570Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0510Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2560Żelazo i stal170405

13



 0,4000Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032707295656441114919MEDYK 

s.c.SPECJALISTYCZN

E CENTRUM 

PROFILAKTYKI,LECZ

ENIA I REHABILITACJI

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092436986189492198997MEDICUS 

TYŚ-ZASĘPA I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706578606341092236JOLANTA NOWAK 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080034873106340252583PHU PRIMAX s.c. 

Andrzej Cieślik i 

Andrzej Mainka

 0,3700Aluminium170402

 9,0200Żelazo i stal170405

 0,0620Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0035420106490000914APTEKA "POD 

LWAMI" SPÓŁKA 

JAWNA MGR 

FARMACJI E. 

MICUŁA, MGR 

E.BOGUSZ-KASPERC

ZYK

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214070468697548-10-03-427Przedsiębiorstwo 

Robót Inżynieryjnych 

PRINŻ CIESZYN Sp. z 

o.o.

 53,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 43,7600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 12,6200Szkło170202

 8,8400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736836456251587201NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

STOMATOLOGICZNEJ 

- MEDI-DENT DOROTA 

KRZYK

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501013683336307811953269DEALZ POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280E40.30.A2728577936310100822Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej - 

Gliwice Sp. z o.o.

 0,0990Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 11 446,4500Popioły lotne z węgla100102

 1 790,0400Stałe odpady z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych

100105

 26 988,7180Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 2,2800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0000Odpady spawalnicze120113

 0,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,8400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Opakowania z metali150104

 0,0540Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1860Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3200Zużyte opony160103

 0,0480Filtry olejowe160107

 0,0000Inne niewymienione odpady160199

 0,3040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

16



 0,0520Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,0780Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 0,0050Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0000Szkło170202

 0,5200Tworzywa sztuczne170203

 1,2870Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0800Aluminium170402

 41,4950Żelazo i stal170405

 0,4330Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 18,7000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 184,7400  120.08Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814
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 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160100000735270204927ECOENERGIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716735426341138889INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA HALINA 

ZIELIŃSKA-SKORWID

ER

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090707144305471235917APTEKA "POL-FARM" 

S.C. MGR 

BOGUSŁAWA 

LINCHARD 

SŁAWOMIR 

LINCHARD

 15,5300Opakowania z papieru i tektury150101G51.39.Z2738835806342270243Firma 

Handlowo-Usługowa 

SANEX Sp. z o.o.

 4,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0024Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1670Zwroty kosmetyków i próbek0706818702278048790017162NEUCA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 496,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 22,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0900Opakowania z drewna150103

 0,0420Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9000Żelazo i stal170405

 39,9600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

18



 0,1900Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 24,8570Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2774408796443017913Stomatologiczny 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

AMMED S.C.  Moriola i 

Antoni Noryń

 8,3000Opakowania z drewna150103O90.02.Z0001509986270011896Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej w 

Świętochłowicach

 12,9400Zużyte opony160103

 0,3600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2 740,0000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 266,8300Papier i tektura191201

 29,0400Metale żelazne191202

 2,0400Metale nieżelazne191203

 137,6900Tworzywa sztuczne i guma191204

 361,9600Szkło191205

 4 686,0200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032707220436351218756Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Witold Nowak

 1,6700Tworzywa sztuczne i guma191204DN37.20.Z1521266905732536369T.M.T. - PLAST s.c. 

Tadeusz, Mariusz, 

Tomasz Gurtman

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733030229541127320Gabinet Lekarski 

Bogdan Kolebacz

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723199035481134690PRYWATNY GABINET 

ORTOPEDYCZNY 

JURCZEK PIOTR

 88,2700Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

1607092783073036321873261CASP SYSTEM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 32,8100Zużyty węgiel aktywny190904

 11 472,1900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A2719902316480001289FORTUM Zabrze S.A.

 840,0200Popioły lotne ze współspalania inne niż 

wymienione w 10 01 16

100117

 2 885,4400Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124
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 28 451,0800Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania 

spalin oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0870Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1030Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 67,7940Kwasy trawiące1101052410631755482576852EKOCHRON Sp. z 

o.o., SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 2,2260  0.68Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 3,0000Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

110112

 0,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,3120Cynk170404

 0,0750Zmieszane odpady opakowaniowe1501062405056135482498804Centrum Handlowe 

"STAWOWA" Sp. z 

o.o.

 1,4000Zużyte opony1601032407187056422422324SERWIS OGUMIENIA, 

WYMIANA OLEJU, 

MYJNIA 

SAMOCHODOWA 

KATARZYNA RYBKA

 9,0100Zużyte opony1601030724099545481402038P.H.U. W.M. SERWIS 

WISZCZOR MARIAN

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709412366341142626PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

DR N.MED. 

ALEKSANDRA 

KOCZOR-ROZMUS

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782516206422577713Ośrodek 

Leczniczo-Rehabilitacy

jny dla dzieci 

niepełnosprawnych 

ruchowo i umysłowo 

im. Jana Pawła II

22



 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032739059796291790776GLAZA DANUTA 

BIOKOS 2 STUDIO 

ZDROWIA I URODY

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032705850209541181348Gabinet 

ginekologiczno-położni

czy Marek Słonicz

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501012780790266391823877Nexans Power 

Accessories Poland 

Sp. z o.o.

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8000Opakowania z drewna150103

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0350Zmieszane odpady opakowaniowe1501062412355936251717891BERNACKA 

KATARZYNA 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

KATI

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203
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 0,1220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765272716511555038"PRZYCHODNIA 

ELMED" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092738768706441130864APTEKA CENTRUM 

BANIA ANETA

 0,0210Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182712914966250016376SOBIERAJ 

WŁODZIMIERZ 

SOB-POL 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

SOBIERAJ 

WŁODZIMIERZ Nazwa 

skrócona : SOB-POL 

P.W.

 3,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,9000Zużyte opony160103

 0,5800Inne niewymienione odpady160199

 0,6400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5000Tworzywa sztuczne170203

 49,0250Żelazo i stal170405

 0,2800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,6400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052401425246462433305Mechanika Pojazdów 

Samochodowych 

Szymon Madej

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0313Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2772878346391773085NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

TWOJE ZDROWIE 

PODSTAWOWA 

OPIEKA ZDROWOTNA 

S.C. M.SZMIG, 

E.JAWOROWSKA

 0,0077Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802419477386342416184THERMOKOMPLEX 

PATRYCJA 

KOŚCIELNY

 0,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0260Tworzywa sztuczne160119

 0,4220Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030708816065532225512NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

LEKARZ RODZINNY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 13,0500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012719609516260017130ZAKŁAD MAŁEJ 

MECHANIZACJI 

"RAGOR" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1300Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402092402143765771022278PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWE AJAS 

Andrzej Jasiński
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 0,1600Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0430Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162401168576471090135INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA; 

NZOZ PULS-MED 

FIGURA SYLWIA

 0,1770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030725921775532200558NZOZ "PORADNIA 

DLA KOBIET" 

SPÓŁKA JAWNA LEK. 

MARIA 

BASIŃSKA-PARASYN 

LEK. ALINA 

MAREK-FIGURA

 0,1760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727536636381595676GAŁCZYK-LEŚNIEWS

KA, KASIŃSKI, 

LEŚNIEWSKI, 

SKULSKI LEKARSKA 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA 

REMEDIUM

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030708126349690029278GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BEATA 

JARCZEWSKA-GŁO¦NI

CKA

 1,6600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201021505269935730212094KBK BEATA I 

KRZYSZTOF KUBIAK 

SPÓŁKA JAWNA
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 0,3400Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162783161604980187758NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ALLMED" S. C. dr 

A.CHWIST-NOWAK, 

I.CHWIST, D.NOWAK

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4 524,6180Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

0303072412813926431741974HUHTAMAKI 

FOODSERVICE 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 23,7200Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308

 1,0200Inne niewymienione odpady030399

 20,6300Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 429,9600Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308

 0,0800Inne niewymienione odpady080399

 0,3300Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 1,0000Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 15

080416

 0,0030Odpady spawalnicze120113

 0,5200  0.03Wodne ciecze myjące120301
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 4,1300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 125,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 31,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7190Opakowania z drewna150103

 0,0140Opakowania z metali150104

 12,6200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0500Opakowania ze szkła150107

 11,9200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 13,4600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2500Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0050Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305
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 0,8300Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0010Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,1470Miedź, brąz, mosiądz170401

 21,4420Żelazo i stal170405

 0,0004Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5000Opakowania z papieru i tektury1501012408345876381667967SZTWIERTNIA 

MARCIN MS HANDEL

 1,1000Opakowania z drewna150103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407224406452196453GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ADAM PETEJA

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082402021506351726642FIRMA 

HANDLOWO-TRANSP

ORTOWO-SPEDYCYJ

NA 

EXPORT-IMPORT-HAN

DEL OPAŁEM I 

KRUSZYWAMI 

"HALMAR II" 

S.C.MARIUSZ,HALINA 

RZESZUTEK

 44,9000Opakowania ze szkła150107

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,6160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082776554859541055951AUTO 

ELEKTROMECHANIK

A
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 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5820Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033647498206322015134PRO-FAMILIA-MED 

AGATA SMOLIŁO 

RYSZARD 

MACIEJOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0330Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 21,6190Baterie i akumulatory ołowiowe160601DL31.20.B3300707986730006343TELZAS Sp. z o.o.

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409198816391938617GAMROT PROCAJŁO 

NZOZ OPIEKA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,5000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305081502154025771062496PSB BUDULEC SP. Z 

O.O.(dawniej 

BUDULEC SPÓŁKA 

JAWNA JANUSZ 

DUDA,HENRYK 

ZEMŁA)

 7,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0230Aluminium170402

 3,0870Żelazo i stal170405

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DL31.40.Z2405131566312453625LINK Energy Solutions 

A.Czyrnek (dawniej 

"LINK" Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

Agnieszka Czyrnek)

 0,8070Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej100402

 0,0260Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 53,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0000Żelazo i stal170405

 1,0500Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0030Inne niewymienione odpady190999
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 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2765091846262543331Apteka DLA CIEBIE M 

i R Spółka Jawna

 0,3450Papier i tektura191201

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012782934176851999099PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ART-DENT 

LEK.STOM. Janusz 

Szudy

 0,0001Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,2350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082406831486351112992AC SERVICE 

ARKADIUSZ CICHOŃ

 1,8000Zużyte opony160103

 0,2180Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731123169690537359INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DERMATOLOGICZNA 

MARIA GRZESIK

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030024503225471162489CENTRUM URODY - 

KOSMETYKA 

ALEKSANDRA 

KULIGOWSKA
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 355,2400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050034981476430000483WOLF SYSTEM Sp. z 

o.o.

 0,3900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 5,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 9,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 4,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0470Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050708761959371299446FIBRAKOM BIS 

JADWIGA ISKIERKA

 0,1460Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0650Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,1650Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201212432958896292467043"UNITECH 1" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3370Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2530Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1470Zużyte opony160103
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 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0560Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0250Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0020Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033611568705741336285Małgorzata Cie¶la - 

CIE¦LA

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022779564886431641250GABINET 

WETERYNARYJNY 

ANNA 

PRZYBYŁA-NOGA

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711669709541028196INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZA MARCIN 

KOWALSKI

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709411536261072214BOŻENA 

LABOCHA-SUPERNA

K - Praktyka Lekarska
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033643477536292474600Pretty Woman 

KAROLINA BOBER

 0,3800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206G51.90.Z0013336375220004379KONSORCJUM STALI 

S.A.

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,4840Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 398,4500Żelazo i stal170405

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033650200376351838915AmigoDent MICHAŁ 

GOLA, ANNA 

SZCZEPAŃSKA-GOLA 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,7070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769404276312297852Podstawowa Opieka 

Zdrowotna oraz 

Wielospecjalistyczna 

Przychodznia Lekarska 

"Toszecka" sp. z o.o

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033689620609372167209Aleksandra 

Fr±czkiewicz-Gałęzow

ska Usługi 

Kosmetyczne
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 51,0300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A0034451006420000033CLASSEN-POL S.A.

 8,6820Inne niewymienione odpady030199

 14,5380Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,3170Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080413

 5,0000Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 2,8600Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0550Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,6100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 34,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 8,4570Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,2400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,2840Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2300Zużyte opony160103

 0,0440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 29,7900Mieszaniny metali170407

 1,6400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 3,2800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 2,8500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010727958229372361041PLAFOR Sp. z o.o.

 0,8500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0020Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.43.Z2733380556271937710GOLLAND Sp. z o.o.

 0,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1930Żelazo i stal170405

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030708318505481699535INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

BOGUNIA DARIUSZ

 0,0094Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132402127106521659182Apteka "Galenika" K. 

P. Grygiel  Sp. j.

 0,0690Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,6200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183656686436272747957e-Smart Digital Media 

S.A.

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039309635378981326678Dr n.med. Jarosław 

Siluk Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska i 

Dentystyczna

 1,9400Inne niewymienione odpady0603990081965705730101673Zakład Szkieł 

Ozdobnych GLASPOL 

Ireneusz Rychlewski

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1501684995731095271SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

DERMATOLOGICZNY 

SABINA KUBACKA

 1,1500Inne oleje hydrauliczne130113DN37.10.Z0106936561180060138HARSCO METALS 

POLSKA Sp. z o.o.

 1,9500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 23,3000Zużyte opony160103

 0,2600Filtry olejowe160107

 15 916,0600Metale żelazne191202

 9,7500Opakowania z papieru i tektury1501012723624426381002363INSTALBUD JANOSZ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 6,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 32,6900Opakowania z drewna150103

 0,1500Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2900Aluminium170402

 8,0000Żelazo i stal170405

 1,1300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081519826875751718930Zakład 

Usługowo-Handlowy 

Paweł Grzeszczak

 0,5200Zużyte opony160103
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 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723282806341824142NZOZ - PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

DARIUSZ JĘDO

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732034736521284807GALERIA FRYZUR 

MONIKA MANIEWSKA

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082435822126411536509P.J. AUTO SERWIS 

JANUSZ SKORUPKA

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Filtry olejowe160107

 2,0000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.30.Z2777532426391755064GOSPODARSTWO 

ROLNE PIOTR 

WILCZEK

 0,1700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2400Żelazo i stal170405

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180083906966250007727ZAKŁAD 

KONSTRUKCJI 

SPAWANYCH 

MONTEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 98,9500Żelazo i stal170405
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434202546342495462FIRMA USŁUGOWO- 

SZKOLENIOWA 

BEAUTY - MED 

DOMINIKA TKACZUK

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132721427306311029523Gliwickie Biuro 

Projektów 

Budownictwa 

Przemysłowego 

PROJPRZEM Spółka 

Akcyjna

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0210Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,1190Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022766070766381529024NZOZ CENTRUM 

MEDYCZNE 

PANACEUM Sp. zo.o.

 0,7190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0230Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 3,2670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418631196342774558GYNCENTRUM CLINIC 

Sp. z o.o.

41



 0,0350Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0950Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1310Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042779901206452160366FIRMA 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWA 

KOZIŃSCY S.C. 

KOZIŃSKA ELŻBIETA, 

KOZIŃSKI 

BOLESŁAW, 

OLSZEWSKA 

AGNIESZKA

 1,1000Odpady tworzyw sztucznych0702131519978325771841929Z.P.U.H. TAZ S.C. 

ADAM 

GRZYB,ZBIGNIEW 

GRZYB

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716719516471361947PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

2.LARYNGOMED 

ELŻBIETA 

WOJARSKA-SIKORA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032737369566341374673INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MAGDALENA 

PIECHEL

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031223951719222861782Entuzjazm Paweł 

Stopa - Centrum 

Szkoleniowe Słowianka 

Nail Trends
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033810589269691633125BUENO Stylizacja 

Paznokci Aleksandra 

Turczyn

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766282046511446421PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE RUROPORT 

MAREK JURASZCZYK

 0,0071Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1501966405731115401GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALEKSANDRA 

PŁUCIENNIK

 1,3100Ziemia bieląca z rafinacji oleju0706802418307529691586199WALCOWNIA METALI 

NIEŻELAZNYCH 

"ŁABĘDY" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 152,6570Zgary i żużle odlewnicze101003

 6,9060Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 10 09

101010

 488,3130Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 4,9290Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,4000Odpady spawalnicze120113

 1,6950  0.00Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,7850Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117
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 1,0620Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 87,2400Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,1850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0990Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0000Opakowania ze szkła150107

 0,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,9340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,6700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1460Zużyte opony160103

 1,1060Tworzywa sztuczne160119

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507
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 0,0500Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,5500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 0,0000Węglopochodne okładziny piecowe i 

materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 01

161102

 2,1500Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 43,1800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 10,3200Drewno170201

 1,1500Tworzywa sztuczne170203

 2 004,8250Miedź, brąz, mosiądz170401

 118,9400Żelazo i stal170405

 1,9170Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 8,3500  3.77Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 02 

05

190206

 0,1100Żelazo i stal1704050723506179371310047KON-TECH U.S.M. 

Szczepan Konior

 0,8000Zużyte opony1601030724187005481628305Opony Wantulok 

Bronisław Wantulok

 1,2620Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0026Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403985259371484250Centrum Szkoleniowo - 

Kosmetologiczne 

"MIRACLE" Beata 

Sikora
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 0,1970Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022765812536381522246 CENTRUM 

PRZEDSIĘBIORCZOŚ

CI CP Sp. z  o.o.

 12,8180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 7,7190Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142732630809541886184HHW HOMMEL 

HERCULES PL Sp. z 

o.o.

 0,0010Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,2600Papier i tektura191201

 406,7600Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

0104130024237045530004758KAMBET 

PRODUKCJA I 

SPRZEDAŻ 

POSADZKOWYCH 

PŁYTEK LASTRIKO 

MARCIN SUCHOŃ

 0,0425Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142705545519542223623MIEJSKIE 

PRZEDSZKOLE NR 60

 29,4900Zmieszane odpady opakowaniowe1501062712617106492086506PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

TECHNICZNYCH 

"INTERCOR" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,1400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,8240Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 7,2200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140035230466340194377PPUH "MIDO" Sp. z 

o.o.

 15,4500Odpady żelaza i stali191001

 2,4300Opakowania z papieru i tektury150101O92.53.Z2409513606272648416Śląski Ogród 

Zoologiczny

 0,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,2300Szkło170202

 3,4000Tworzywa sztuczne170203

 4,1700Żelazo i stal170405

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,5640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402678756381678072"MEDICAPLESS" 

J.OWCZAREK, 

M.BRANNY, 

A.PRZYNICZYŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0400Odpady tworzyw sztucznych0702130114172955261040567T-MOBILE POLSKA 

SPÓŁKA AKCYJNA 

(dawniej POLSKA 

TELEFONIA 

CYFROWA Spółka 

Akcyjna)

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033672127816282050979SALON BEAUTY 

PAULINA SKARŁOSZ

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783148005741720523Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

ART-MEDICA Gabinet 

Stomatologiczny

 2,1500Inne niewymienione odpady070299DL31.10.B1500585235750008008ETHOSENERGY 

POLAND S.A.

 8,2700Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117
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 195,0800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 5,9200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 53,0470Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 22,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 29,8000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 129,8600Inne niewymienione odpady120199

 121,7200Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 2,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 2,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,4700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4820Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0720Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2800Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 33,4320Miedź, brąz, mosiądz170401

 3,5000Aluminium170402

 251,9450Żelazo i stal170405
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 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0310Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 14,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102DA15.33.A2410797565742027557ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWY "GLOBAL" 

ANDRZEJ DĘBOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728068506311052858Usługi Kosmetyczne 

Maria Lechowska

 0,0260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100035219816460324003"HASO" S.C. J. 

MACIOSZEK & A. 

PASZEK

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0470Zużyte urządzenia zawierające PCB 

albo nimi zanieczyszczone inne niż 

wymienione w 16 02 09

160210

 0,0370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0200Inne baterie i akumulatory160605
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 1,1310Opakowania z papieru i tektury1501018504576618731627781TAURON 

DYSTRYBUCJA 

POMIARY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0430Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 2,2960Tworzywa sztuczne170203

 0,0002Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419850939542726873Gabinet kosmetyczny 

Aneta Chylińska 

Grażyna Zielińska s.c.

 0,2240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082705446476460010322Rejonowe 

Przedsiebiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji w Tychach 

S.A.

 0,0210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0000Zużyte opony160103

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0313Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 15,1800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,0380Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,8500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 0,4400Miedź, brąz, mosiądz170401

 16,0630Żelazo i stal170405

 5,0200Skratki190801

 11,5800Zawartość piaskowników190802

 2,1400Osady z klarowania wody190902

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782035616341674530PROSOWSKA 

LILIANA Poradnia 

Stomatologiczna 

Stomatologia 

Prosowscy

 0,1200Aluminium170402DJ28.52.Z2736276646351125351AUTOTECHN Mariola 

B Plinta IGNACY

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032425853266421073755Usługi Medycyny 

Szkolnej Alina 

Burzyńska Ogoń

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733246409690768886Gabinet 

Stomatologiczny 

Hanna 

Stradowska-Pietkiewic

z
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725139936321303687KANIA ANNA 

GABINET LEKARSKI 

CHORÓB KOBIECYCH 

I POŁOŻNICTWA

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5000Odpady tworzyw sztucznych0702132418639939691587773Norshi Plast Sp. z o.o.

 0,4700Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0011Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716828256471036963STUDIO 

FRYZJERSKIE M&M 

Marzena Cios

 0,0021Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706384269371420853JADWIGA 

MADEJ-SALON 

KOSMETYCZNY 

"KAMENA"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501598109490319480GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KATARZYNA 

WYCHOWSKA
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 429,3600Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402090027632515730105234TRW Polska Sp. z o.o.

 1 013,9600Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 106,8580Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,4300Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 907,5200Opakowania z papieru i tektury150101

 133,8180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 198,1200Opakowania z drewna150103

 0,3000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,7200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 224,0400Metale żelazne160117

 0,2300Metale nieżelazne160118

 21,4900Tworzywa sztuczne160119

 13,9300Inne niewymienione odpady160199

 0,2530Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,6030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2500Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412569685771796867Gabinet kosmetyczny 

EMI Aneta 

Zawisza-Kopeć

 10,5200Opakowania z papieru i tektury150101G51.39.Z0034911806350001345ROLNIK S.J.

 9,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1440Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 30,7200Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 0,0060Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406032705627286420411641SZYMURA PIOTR - 

BLACHARSTWO 

SAMOCHODOWE

 0,0360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0470Filtry olejowe160107

 0,0170Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1150Tworzywa sztuczne160119

 0,0930Inne niewymienione elementy160122

 0,1070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0520Tworzywa sztuczne170203
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 0,0021Aluminium170402

 0,2600Żelazo i stal170405

 1,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081228677186793092826IP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3500Zużyte opony160103

 0,4350Filtry olejowe160107

 0,0500Płyny hamulcowe160113

 0,0200Metale żelazne160117

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727933146311423734NZOZ VADENT Usługi 

Stomatologiczne 

Katarzyna 

Bartosz-Glinka

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 10,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502032702718186351018916P.P.H.U PLUS/MINUS 

SZAREK PIOTR
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033675918806262859407Studio Tatuażu "Daria 

Tattoo"

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431180586271074829"GENESIS" Marzena 

Michalska

 2,0500Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)1307030163210745222548391SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

LOTNICZE 

POGOTOWIE 

RATUNKOWE

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,4400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011508609185731254522ZAKŁAD ŚLUSARSKI 

JAROSŁAW MUSIAŁ

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2709090146520002988KRAWCZYK 

WŁODZIMIERZ 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 7,4800Szkło1601202429778365482112710Sebastian Sojka Firma 

Handlowo-Usługowa 

AUTO-SZYBY
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716798236271535408SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Z 

ZAKRESU 

DERMATOLOGII I 

WENEROLOGII EWA 

KACZOROWSKA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031200746695491438173Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Ewa 

Markowska-Błasiak

 0,0057Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723476155471823637FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "SARA" Anna 

Mazur-Niedworok

 0,0002Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132408947216332082623MUŁENKO MARCIN 

P.H.U. "MAIOR"

 0,0005Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032761967856292090029STUDIO TATUAŻU 

"ALIEN" LIANA 

MARCIN
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033651264226312664457APARTAMENTY 

SENIORPLUS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042729917586471066160SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR 

N.MED.EUGENIA 

BEDNORZ-RDUCH

 219,7900Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DA15.33.A2761766536351570743"ROLNIK" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 134,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2230Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 46,8800Opakowania z papieru i tektury150101

 33,4110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,3820Opakowania z metali150104

 54,0200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 9,8620Opakowania ze szkła150107

 0,1760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0800Tworzywa sztuczne170203

 4,3700Żelazo i stal170405

 2,7400Gruz ceglany1701024904891397341002400PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE - BUDMEX 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 11,0800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,3000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 24,7600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0844Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434872585732848407DENTAL EXPERT 

RAFAŁ KUBARA, 

EWA KUBARA 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,1800Kwas fosforowy i fosforawy060104G51.90.Z2712870236350000222"HYDAC" Sp.z o.o.

 0,1400Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0600Kwasy trawiące110105

 0,1570Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 1,6000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 8,9200Opakowania z papieru i tektury150101

 6,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,1950Opakowania z drewna150103

 2,8400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 6,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,6040Żelazo i stal170405

 0,3800Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033662739298982227174GABINET LEKARSKI 

DIAMED JAKUB 

BURGHARDT
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 0,1460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781371146351013149STOMALUX - 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

TYRNA MAŁGORZATA

 0,7800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050727301206381585761KAROL KANIA I 

SYNOWIE" Sp.zo.o

 1,5200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3260Opakowania ze szkła150107

 0,0630Filtry olejowe160107

 0,1600Inne niewymienione elementy160122

 114,5540Żelazo i stal170405

 0,0350Inne kwasy060106DG24.13.Z0081734446450203999P.P.U.H."TARCHEM" 

Sp.z o.o

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1600Opakowania ze szkła150107

 2,8610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1360Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,5000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,2120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407628996561301593NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"DENT-LUX" 

GAWOREK-BOROŃ 

DOROTA EWA

 0,2150Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203N85.20.Z0729128485471840541"MED-WET" Gabinet 

Weterynaryjny 

Ziemowit Kudła

 0,6780Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211G52.11.Z0003432086460008578Spółdzielnia 

usługowo-handlowa 

Jedność

 0,0410Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030701060435531484312GABINET LEKARSKI - 

LEKARZ MEDYCYNY 

JAN PROCHOWNIK

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434727365732848063Oculistica Alicja Bawor 

Andrzej Bawor sp.j
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 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400802726272538314IRYS-MED SPÓŁKA 

CYWILNA SOŁTYS, 

JANISZEWSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033610547375070092205Glamour Day Spa 

Natalia Wroblowska

 1 513,0850Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z2705098815470201023ENGAS Sp. z o.o.

 3,7270Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,5470Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,2110Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 2,1200Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 7,7970Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8700Opakowania z metali150104

 2,6200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,4300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

64



 0,9670Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,2800Metale żelazne160117

 2,1820Metale nieżelazne160118

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305083652220255742060626RUT-GAZ KRZYSZTOF 

RUTKO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 13,5800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101F45.21.A2700480786530002582PHU Jarosław Nowak

 20,3200Gruz ceglany170102

 6,7200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,4400Żelazo i stal170405

 0,2700Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,8200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,9300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112428124149372662162ABEX TECHNOLOGIE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 98,1800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201020705494735480001484Zakład Prefabrykacji 

Urządzeń 

Elektrycznych 

PREFEL

 1,3200Aluminium170402

 7,6600Żelazo i stal170405

 0,0040Odpady zawierające rtęć0604041427395195252496411POLSKA SPÓŁKA 

GAZOWNICTWA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1370Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0630Odpady spawalnicze120113

 0,0010Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0340Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4000Opakowania ze szkła150107

 0,3170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,3920Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0480Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4860Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,0940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4630Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1650Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,1730Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0520Inne baterie i akumulatory160605

 7,7000Gruz ceglany170102

 7,0350Tworzywa sztuczne170203

 0,0070Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0220Aluminium170402

 146,4050Żelazo i stal170405

 4,2350Mieszaniny metali170407

 0,0030Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 31,6600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 0,2600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719044506331021281NZOZ WALGIN 

Specjalistyczna 

Poradnia K

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731547576461669460ESTIMA 

STOMATOLOGIA 

ESTETYCZNA IWONA 

PTAK-LATOCHA

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z2729390196461147307PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNY 

KOT- JANCZAREK 

MARZENA

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103DA15.12.Z2711650536540006788PW BUDMET Nocoń 

Zygmunt, Nocoń 

Grażyna, Nocoń Adam, 

Nocoń Dariusz
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418662309371602614STUDIO URODY 

MOTYL Dorota 

Niemiec

 1,1000Zużyte opony1601030706096959371472181PILARZ GRZEGORZ 

Nazwa: 

NUCAR-KOMPLEKSO

WE NAPRAWY 

POWYPADKOWE

 1,5900Żelazo i stal170405

 0,2760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775894696332052958"PULS" Sp. z o.o.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405725906262686616PERFECT Agnieszka 

Bończyk

 0,5460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0106571465471851852Obwód Lecznictwa 

Kolejowego s.p.z.o.z.

 0,0630Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2723624599541418307Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Bożena Jaklik

 229,6800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105G51.53.A2715413782220001014PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"ADI" 

USŁUGOWO-PRODUK

CYJNO-HANDLOWE 

WANDA ŚLOSORZ

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766438766381318913PUCHAŁKA MARIUSZ 

F.H.U. PUCHAŁKA

 0,5820Odpady tworzyw sztucznych0702132428959436312645365JM ELEKTRONIK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4640Zgary inne niż wymienione w 10 08 10100811

 0,0000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 2,2790Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2400Opakowania z drewna150103

 0,0580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0730Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0705883909371533209NZOZ LEKARZ 

RODZINNY Andrzej 

Sieroń

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082766042676381275598 FIRMA " DANY " 

DANIEL PAŁKA

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022737623106431021872MULTIMED - PIOTR 

GREGOR
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 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020107001901250024261DUDZIK BOGUSŁAWA 

GABINET 

WETERYNARYJNY

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2716928706411102142PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MOL-BRĄCZKOWSKA 

LILIANNA

 0,0029Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409528499490293415CENTRUM 

REHABILITACJI 

PAWEŁ MAŁEK

 0,4900Opakowania z tworzyw sztucznych1501020705479885480004784KISZA TADEUSZ 

KONSTRUKTOR - 

MARKET 

OGÓLNOBUDOWLAN

Y

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

08031827641593964819846671.PRZEDSIĘBIORSTW

O KONSULTINGOWE 

AGM

 0,0440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782346566481213154PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

ANNA PACHLA

 0,0227Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521594065751575301Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Andrzej 

Gansiniec

 32,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033649237319691619390Marciniszyn Zakład 

Mięsny Pniów Spółka 

Jawna

 69,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432594007711559478INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

AGNIESZKA 

GOJ-DUNIEC
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 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2778217889691300808LEKARSKA SPÓŁKA 

PARTNERSKA 

Kystyna 

KAŹMIERCZYK I 

Barbara 

MIARCZYŃSKA-KUNE

RT

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202I60.10.Z2783397926422873251Infra SILESIA S.A.

 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1600Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 50,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 886,2780Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,3050Żelazo i stal170405

 1 827,0500Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07

170508

 0,1200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431373406452186348SALEZJAŃSKI 

OŚRODEK 

SZKOLNO-WYCHOW

AWCZY
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 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418270175731119586ALLDENT CENTRUM 

STOMATOLOGICZNE 

ANNA LEMISZ

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506136869490056282GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

JAWOR 

MAŁGORZATA 

JAWOR

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501012764942706351585905AUTO - SZILING S.c. 

Czesław Sziling

 0,1700Metale żelazne160117

 0,1600Tworzywa sztuczne160119

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781516926481466412REGINA 

RACHOWSKA 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103278247067795-225-30-60"PŁOCICA-SERWIS" 

PRZEMYSŁAW 

PŁOCICA

 2,2280Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409G51.55.Z2725300986250009241AMTRA Sp. z o.o.

 22,5710Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 2,2630Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,6750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0900Inne niewymienione odpady160199

 6,5730Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409DG24.66.Z0080622946321578295FENZI POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 33,4250Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 11,2800Opakowania z papieru i tektury150101

 3,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,5900Opakowania z metali150104

 0,8360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0820Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0339Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729420336310002427NZOZ Poradnia 

Rodzinna TOTAL-MED

 2,3900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.30.B0706007199371000217ZEC 

ENERGOSERVICE 

Sp. z o.o.

 3,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 46,0900Żelazo i stal170405

 6,8200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 3,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032426435616381008934"TRAUMA-DENT" S.C. 

NIEPUBLICZNY 

SPECJALISTYCZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ - 

GABINET USŁUG 

MEDYCZNYCH A. 

PARTYKA

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3120Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113628391045223042280ICA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031519974535771776764GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARTA 

OLEKSIAK-JANICKA
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407559886442262214SALON 

KOSMETYCZNY AGA 

STANISŁAW FIK

 0,1400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2735463226521340440NZOZ CENTRUM 

STOMATOLOGII 

FIREK-WÓJCICKA 

KATARZYNA

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042724703506441091986GABINET 

KOSMETYCZNO-FRYZ

JERSKI JOLANTA 

KOZIEŁ 

MAŁGORZATA

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022717027989690004611NZOZ "APEX" Poradnia 

Stomatologiczna LEK. 

STOM. Joanna Gaweł

 0,1840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703707009371066742GABINET LEKARSKI 

MAŁGORZATA 

KUFEL-ISKRA

 0,0250Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012734997466351423781CYWIŃSKI ADAM 

ŚLĄSKI OŚRODEK 

LECZENIA CHORÓB 

OCZU

 0,1410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0425Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434710919542746930SANMED 

SANIEWSKA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.21.A0727033309372332068Przedsiębiorstwo Usług 

Budowlano-Montażowy

ch „BUDOMONT” Sp. z 

o.o.

 206,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 14,1000Drewno170201

 27,4000Odpadowa papa170380

 53,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 29,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1 005,2950Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201021521068065771162507DAR STAL DARIUSZ 

ZAŁAWA

 5,6000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,9500Zużyte opony160103

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033509580606761124115PIOTR GRABOWSKI 

Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny

 22,2800Opakowania z papieru i tektury1501012204474755862196860POLIMENI 

INTERNATIONAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ JASTRZĘBIE 

ZDRÓJ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AK

CYJNA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733646386441559923MARIOLA 

NORYŃSKA; 

STOMATOLOGICZNY 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

AMMED S.C.

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501012432404866351831847OIL-GAS Solutions Sp. 

z o.o.

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012721166316441543537CENTRUM 

MEDYCZNE 

MEDENS-GRUPOWA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704930635471067331BOGDAN ZGÓRSKI 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 2,7550Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012764250406521274714GRACJAS ADAM 

P.P.U.H. 

METALWORK

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515119305731625792GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PACAK JADWIGA

 11,3000Opakowania z papieru i tektury1501010157229901132484975MEDIA MARKT 

POLSKA SP. Z O.O. 

CZĘSTOCHOWA 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,7800  0.78Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032708950746251457378INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GRAŻYNA 

WILK-NOWAK

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z0728510709371808468PAWICA TERESA 

"AWANGARDA-STYL"

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782977579542257071NZOZ FIDO-DENT 

BARBARA 

DOWBECKA-FIRCOWI

CZ

 0,0320Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092767765606321783693M.GLIMOS, 

H.GRABOWSKI, 

J.NOSZKA "GNOM" 

SPÓŁKA JAWNA

 1,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109O90.02.Z5309432707540026219CLIMBEX S.A

 62,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,8880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080700213935470051167"ARMAX" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0600Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 2,0600Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3410Filtry olejowe160107

 0,1280Inne niewymienione elementy160122

 0,0990Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4520Papier i tektura191201

 1,5440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z2705348096260010211Zakład Skupu i 

Przerobu Surowców 

Wtórnych Transport  

PŁASZCZYK 

STANISŁAW

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 49,4470Zużyte opony160103

 659,5690Metale żelazne160117

 30,7900Metale nieżelazne160118

 16,7880Tworzywa sztuczne160119

 14,4180Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6422Opakowania z papieru i tektury1501013610273156272476599Przedsiębiorstwo 

Usługowo Handlowe 

Klaudia Wawak

 0,0904Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 139,1300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.87.Z1505046785740001105FRUKTUS AGROS 

NOVA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ
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 260,0000  2.08Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 0,3360Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 111,2420Opakowania z papieru i tektury150101

 62,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 97,7300Opakowania z metali150104

 8,8300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 70,7300Opakowania ze szkła150107

 1,6200Zużyte opony160103

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130007212022220836500SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

SPORTOWA IM. 

OLIMPIJCZYKÓW 

ŚLĄSKICH W 

MYSŁOWICACH

 0,7300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769852816492051028Samodzielny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

 1,5000  0.28Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101099305004588980005564"EKO-TECH" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PROJEKTOWO-USŁU

GOWE A.MIERZWA I 

W.KURPASKI 

SPÓŁKA JAWNA

 47,0500Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502
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 13,3000  9.00Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 4,1900Opakowania z papieru i tektury1501012425789299372237482PROKONTECH Łukasz 

Kondel

 1,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,3520Papier i tektura1912012430322625482661078HASTRANS KONRAD 

SWOBODA I MARCIN 

RASZKA SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0405Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005158916271008169Urząd Miejski

 0,7350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407782226311272117Praktyka Lekarska 

Jerzy Myczkowski

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033641975265732328412STUDIO URODY 

FIONA MARTA 

OWCZAREK

 1 820,0000Odpady tworzyw sztucznych0702132430922585751885295VERSIL GROUP LTD 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO - 

AKCYJNA
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 0,1470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780470849691328422NZOZ VIDENTAL 

Poradnia 

Stomatologiczna 

spółka jawna Joanna 

Wiśniewska, Roman 

Wiśniewski

 728,2900Wybrakowane wyroby1013820013887275840253591POLBRUK SPÓŁKA 

AKCYJNA

 1,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 62,2400Opakowania z drewna150103

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0722955975471061216INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MONIKA 

MAŁECKA-HOLEREK

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130034691346340134346BIURO 

PROJEKTOWANIA 

SYSTEMÓW 

CYFROWYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0020Żelazo i stal170405

 1,1800Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0006581076330004375Gminna Spółdzielnia 

"Samopomoc 

Chłopska" w 

Zebrzydowicach
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 0,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,2200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052737259879542192029CITY CAR Sp. z o.o.

 2,7900Opakowania z papieru i tektury150101

 3,1000Zużyte opony160103

 1,4660Filtry olejowe160107

 1,7500Tworzywa sztuczne160119

 2,7900Szkło160120

 0,0770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,1000Żelazo i stal170405

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2402904726342601987Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Dorota Słomkowska

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0640Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 44,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013611115605482669105KG INDUSTRY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ, SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0080Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,0040Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 23,3600Opakowania z tworzyw sztucznych1501021509269075730027557KOCOT ANDRZEJ 

P.P.H.U. ANKOPOL

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719083996481018369BABEL BOLESŁAW 

GABINET LEKARSKI I 

MASAŻU 

LECZNICZEGO

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783491706422639035PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

LEK.DENT. 

PELCZAR-BUJALSKA 

IZABELA

 0,2000Odpady z procesów chemicznych0207032430679295732843373KOFARB SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 3,9900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0193Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022405358386511567136Gabinet Weterynaryjny 

SABA lek. wet. 

Grzegorz Kostka
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766814289542317287SPECJALISTYCZNY 

ZAKŁAD 

DIAGNOSTYKI I 

LECZENIA "ELITmed"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033612887486412397346SALON 

KOSMETYCZNY 

MONDAINE. 

AGNIESZKA ŻWAK

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1514803945732321752Przychodnia Lekarza 

Rodzinnego LEKDOM 

S.C.

 104,7200Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z0014070286350000989POSCHMANN 

POLSKA SP.z o.o.

 4,0000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 29,8200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 13,1470Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0050Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 12,3450Opakowania z papieru i tektury150101

 5,9350Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 10,6850Opakowania z drewna150103

 0,0540Opakowania z metali150104

 1,5500Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 3,6900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1200Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8,1880Żelazo i stal170405

 0,0160Opakowania z papieru i tektury150101F45.21.D2717178776330007787ZAKŁAD ROBÓT 

BUDOWLANO-INŻYNI

ERYJNYCH 

"BUDOMIX" 

FEJKLOWICZ 

BARBARA

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,8000Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180
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 5,7850Żelazo i stal170405

 0,3690Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802419891396462917635TRADYCJA SMAKU  

SPÓŁKA CYWILNA 

ANNA HANF I ADAM 

MIKOŁAJCZYK

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032424523709542729392FUNDACJA ZWIĄZKU 

POLSKICH 

KAWALERÓW 

MALTAŃSKICH 

MALTAŃSKA SŁUZBA 

MEDYCZNA

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022412966089372603432"PRO VET" S.C. 

MARIA I MARCIN ZOŃ

 4,8000Opakowania z metali1501041614653236423077970Marzena Rak Firma 

Handlowo Usługowa 

LUMAR

 14,9000Miedź, brąz, mosiądz170401

 11,6000Aluminium170402

 0,5000Ołów170403

 1,0000Cynk170404

 297,8000Żelazo i stal170405

 0,9200Opakowania z papieru i tektury1501019308928668971346159"DOKA POLSKA" Sp. 

z o.o.

 0,5150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,4800Opakowania z drewna150103

 0,2600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 13,3600Drewno170201

 0,9800Aluminium170402

91



 49,5500Żelazo i stal170405

 0,1340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416974546272219023MILDENT PAWEŁ 

MILEJSKI

 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0046Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434794836391946841GABINET KOSMETYKI 

PROFESIONALNEJ - 

Anna Kontna

 0,0770Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012721825336461081991PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"ARKA" VIOLETTA 

OLENDER

 3,3500Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052406270035532310821BIAŁEK ŁUKASZ 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE NOBIA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418816896472372953KRUFCZYK MARCIN 

Grupa Dentysta.eu

 257,9600Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080722763875471876088Beskid Sp. z o.o.

 2,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1550Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0036Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404406416551813587PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

AGNIESZKA 

KŁOSOWICZ

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082415624295532244395F.H.U. AUTO HAZ 

SERWIS ZBIGNIEW 

HAZUKA

 0,0910Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1360Filtry olejowe160107

 0,4720Tworzywa sztuczne160119

 0,2220Inne niewymienione elementy160122

 1 257,2500Opakowania z papieru i tektury1501010215020828992716354ECON TRADER 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1 541,5340Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 274,8160Opakowania z metali150104

 80,1200Opakowania wielomateriałowe150105

 145,8400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 141,0100Opakowania ze szkła150107

 406,8300Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0590Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182405024196342616279ŚLĄSKIE CENTRUM 

ZDROWIA KOBIETY 

Sp. z o.o.

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703866115471130590GABINET 

KOSMETYCZNY 

"ALICJA" ALICJA 

RUDZIŃSKA

 22,6000Odpady tworzyw sztucznych0702132727339676441019256PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE 

"SIGMA-LI" SPÓŁKA 

JAWNA WIEJACHA

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

94



 9,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0460Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 245,2000Miedź, brąz, mosiądz170401

 10,5000Aluminium170402

 30,4000Żelazo i stal170405

 0,5500Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206010727415135481014224ZBIGNIEW KAWULOK 

PIEKARNIA

 3,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.13.Z1505227945730218814PPHU "MEBLE 

WRZOSOWA" Andrzej 

Woźniakowski

 0,0000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032710919759541015153AMANDA LUX MAREK 

PAPIS

 0,2123Opakowania z papieru i tektury1501012429482726452410774FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "AN-ART" ANNA 

ZIELIŃSKA

 0,0802Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3680Opakowania z tworzyw sztucznych1501021521215915771860826AUTOCRAFT sp.z o.o.

 0,3900Żelazo i stal170405

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022768886616331775465NIEPUBLICZNY 

STOMATOLOGICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ ANNA 

DYRSZKA

 0,2570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DH25.24.Z003510606FIRMA OK Granulaty 

Tworzyw Sztucznych 

Maciej BILNIK

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 3,1270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z drewna150103

 0,0130Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z2728691646461041388INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA  

JAN KRZYKAWSKI
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 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419429656511710711GRUPOWA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ORTO-DENT S.C. JAN 

SKROK-WOLSKI, 

AGNIESZKA 

SKROK-WOLSKA

 0,7700Odpady tworzyw sztucznych070213DK29.22.Z0131239596262499423SCHOELLER 

ALLIBERT sp. z o.o.

 1,1400Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,0280Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 36,2600Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 2,9100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DA15.91.Z0700156365470048857Śląska Wytwórnia 

Wódek Gatunkowych 

"POLMOS" S.A.

 28,5000Inne niewymienione odpady020799
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 0,0970Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 178,3100Opakowania z papieru i tektury150101

 29,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,8800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 192,6000Opakowania ze szkła150107

 0,6110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0980Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0110Filtry olejowe160107

 0,7000Metale żelazne160117

 3,7700Metale nieżelazne160118

 0,0740Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1460Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1800Szkło170202
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 0,7400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082728754146421326400KARCZ MARIAN

 0,0260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0590Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1050Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,0700Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0000Metale żelazne160117

 0,1030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 7,7400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709042737485116471452265FOBUD Tomasz 

Frydecki

 0,0040Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

18010253232063274813889601.NZOZ-Przychodnia 

Stomatologiczna 

"WALUX" 2.Gabinet 

Stomatologiczny 

"WALUX" Walery 

Tarnawski 3. Centrum 

ROYAL DENTAL
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 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506472315731043469CITY DENTAL 

CONSULTING 

SZLĘZAK TOMASZ

 0,7250Opakowania z papieru i tektury1501012718643486480011359ASKOM sp. z o.o.

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Inne niewymienione elementy160122

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0340Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001
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 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163611662416422470085FC Zbysław Adamczyk

 0,2460Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211F45.33.A0105474001180018900Tempcold Sp. z o.o.

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092426255406462921430BETA POLSKA 

SPÓŁKA CYWILNA 

BEATA 

KSIĘŻYK-KNAPIK, 

BEATA POŁAP

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428265059691428796GRUPA RENE Łukasz 

Morawski

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162720011416321925265PRZEDSZKOLE 

MIEJSKIE NR 2 W 

JAWORZNIE

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020706109209371022897GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEKARZ 

WETERYNARII 

JANUSZ KRAUS

 0,0021Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414297659490780859GABINET 

KOSMETYCZNY 

''OPSIDERM'' HALINA 

MARCINIEC

 19,8000Opakowania z papieru i tektury1501010727993989372363991EKO-WTÓR Sp.zo.o

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,5000Opakowania z metali150104
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 16,5000Metale żelazne160117

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,8000Żelazo i stal170405

 74,2000Tworzywa sztuczne i guma191204

 395,0000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032416167926452365476PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

TARN-VET ADRIAN 

TUREK

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych1501022778578176482421676ADAMIR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,3050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718132336261196206Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

Grażyna Szewczyk

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032708227156410008487FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA 

"SERMIX" KIERZEK 

ALDONA

 235,9800Opakowania z papieru i tektury150101DE21.21.Z2402518006262806836RAFS Sp. z o.o.
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 2,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,7800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802721207102220017771EXIP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5640Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0230Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0120Aluminium170402

 5,5510Żelazo i stal170405

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093026478257851798562AMZA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,2750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0722925645471880718NZOZ ZDROWIE Sp. z 

o.o.

 0,0740Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1390Baterie i akumulatory ołowiowe1606012710332746511047922JACARS JACEK 

KISIEL

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,4180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765925356262557250NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

STOMATOLOGIA S.C. 

BEATA 

LIPIŃSKA-ŁOZA, 

GRZEGORZ ŁOZA

 0,5830Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012405971246272608948ALUMERO METAL 

SYSTEMS sp. z o.o.
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 1,8670Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3800Opakowania z drewna150103

 0,0340Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,9250Aluminium170402

 0,9750Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413883806412471893Infinity of beauty 

Katarzyna Bziuk

 0,1250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020706175369371059564FERMA DROBIU 

KRYWULT ZYGMUNT

 4,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081228246376793091382AUTO SPEKTRUM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5400Filtry olejowe160107

 0,0600Płyny hamulcowe160113

 0,2300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115
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 0,3900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2400Opakowania z papieru i tektury1501012711185336390000731HOSNOWSKI 

FRANCISZEK

 0,0036Opakowania z metali150104

 0,0036Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,8440Żelazo i stal170405

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162720011356321925259Przedszkole Miejskie 

Nr 1

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033699487826322019824INK ME Agnieszka 

Głowacz

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501012426261436381635140Piekarnia Agnieszka 

Klos

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032403221665732643326Hru-Vet Krzysztof 

Hruboń

 1,4000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402220027408605730208939CALLIDA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0038Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0261Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022433392799372667136GABINET 

WETERYNARYJNY 

"KOZIOŁEK" SPÓŁKA 

CYWILNA DIANA 

BYRSKA, MARTA 

GONOS

 0,8000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062721367059690094258MERC - LUX Dariusz 

Rzymski

 0,9050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782595506262058759GABINET 

STOMATOLOGICZNY - 

JOANNA KORKOSZ

 0,2387Opakowania z papieru i tektury1501012780410586261969890Aleksandra Świąder 

Firma 

Handlowo-Usługowa

 0,0872Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6900Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110119373105271150211PRZEDSIĘBIORSTWO 

ZARZĄDZANIA 

NIERUCHOMOŚCIAMI  

Sp. z o.o.

 0,3870Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727589219540025675Prywatna Praktyka 

Lekarska Stomatologia 

Anna Mielcarek

 125,5800Żelazo i stal1704050202549148971714077ALTRANS 

KOCZERSKI I, 

KOBIERECKI Z., 

MILOCH A., 

SARZYŃSKI P. 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0830Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802736648436391646197RESTAURACJA 

DWOREK 

M.T.SETKIEWICZ 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,8560Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082717504556260337076ZAKŁAD USŁUGOWY 

KONSERWACJA 

TERENÓW 

ZIELONYCH JACEK 

WIECZOREK

 0,9300Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,2000Zużyte opony160103

 123,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,2200Odpadowa papa170380

 3,4250Żelazo i stal170405

 976,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 5,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2733213626421056225Niepubliczny 

Stomatologiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej Danuta 

Smolnik

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762252396481751532INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK.MED. 

WANDA 

MAKAREWICZ-KOWA

LSKA SPECJALISTA 

CHORÓB OCZU

 120,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A0027565419490171014ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

MIESZKANIOWEJ I 

KOMUNALNEJ W 

RĘDZINACH

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Żelazo i stal170405

 2,3000Skratki190801
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 3,0000  0.90Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132732289419690686740"PARTNER-SERWIS" 

sp. z o.o.

 0,1460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162430248026452187980PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE TOMASZ 

SOBOLEWSKI

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711765136251309488Gabinet 

Stomatologiczny 

DARIUSZ FLAK

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727241066451020976DRAMSKA 

MAGDALENA - 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"M-DENT"

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 306,3400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012736851019542180842"JACPOL" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,6900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2100Aluminium170402

 11,9400Żelazo i stal170405

 0,7580Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 87,5700Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 2,6060Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082431583425532512074METALIK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 12,2310Zużyte opony160103

 0,8740Filtry olejowe160107

 0,7770Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0120Płyny hamulcowe160113

 0,0120Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 805,9290Metale żelazne160117

 0,6670Metale nieżelazne160118

 10,2000Tworzywa sztuczne160119

 8,0570Szkło160120

 0,9790Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,9320Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0370Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 1,6600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092719486836310016719APTEKA PRYWATNA 

KAMIŃSKA MARIA, 

SIARA BOŻENA

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132401822686443056994GAWRON-RYDZ 

BEATA GABINET 

URODY BELIMI

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022729134392220041315NZOZ - VITA-DENT 

WIDEPUHL AGATA

 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,5600Odpady tworzyw sztucznych0702136300098557770000212SKF POLSKA 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,2500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,0400Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,9600Żelazo i stal170405

 4,1380Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.62.Z0723163945471898374FANA NARZĘDZIA Sp. 

z o.o.

 1,8280Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503542859490079691A-DENT PRYWATNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

AGNIESZKA 

JACKOWSKA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032739102136331608856Studio kosmetyczne 

"Isabel" Daniel 

Chrząszcz

 45,9800Opakowania z papieru i tektury150101K74.14.A0129418745252079831St. Martins Gallery 

Sosnowiec Sp. z o. o.

 84,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

111



 4,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,4200Aluminium170402

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020727129909371058990JADWIGA 

ŚCISŁOWICZ 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

-STOMATOLOGIA I 

PROTETYKA 

DENTYSTYCZNA 

"IPL-STOM-PROT-DEN

T"

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727074049371077042SALON FRYZUR - 

ANNA 

PAWLUSIAK-SZAŁAJ

 0,4260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2765769446272351834NZOZ Centrum 

Medyczne Beskidzka 

Sp. z o.o.
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 0,0750Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 13,1700Inne niewymienione odpady070299146448196TMS International 

Poland Sp. z o.o.

(TUBE CITY IMS 

POLAND SP Z O O)

 23,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8700Opakowania z drewna150103

 4,6050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,7250Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 10,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,8850Filtry olejowe160107

 10,0100Inne niewymienione odpady160199

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 19,0900Żelazo i stal170405

113



 307 120,5000Odpady żelaza i stali191001

 129 343,8000Metale żelazne191202

 1,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.24.Z0004720875480076795Rolniczy Kombinat 

Spółdzielczy

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0450Filtry olejowe160107

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,8000Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700824606381257034BAGNIEWSKA 

ALEKSANDRA 

GABINET 

WETERYNARYJNY

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432876199691173913SALON URODY 

BEAUTY JOANNA 

BALITA

 1,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101G51.90.Z2710692956340140772P.P.H.U. 

MEGA-TRANS Sp. z 

o.o.
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 279,6220Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083804657245742065115DRUKARNIA PRINT 

CYCERO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 22,2400Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 5,0000Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 1,0000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 2,3220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2870Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,2290Aluminium170402

 0,4600Żelazo i stal170405

 2,7300Opakowania z papieru i tektury150101150821686573-020-86-61PHPU SEMEX 

Fertacz, Huszno 

Spółka Jawna

 1,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082410168915771038262ROM-CAR Mechanika 

pojazdowa - Wymiana 

opon,olejów RUSEK 

ROMAN

 0,0620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0860Filtry olejowe160107

 30,4000Odpady tworzyw sztucznych0702130705194665480077524DIEHL METERING Sp. 

z o.o.

 0,1090Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409
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 0,0090Odpady izocyjanianów080501

 39,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0670Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0690Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,1370Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,9000Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,3000Żelazo i stal170405

 0,1700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142777140126351655422"MEMO" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 1,6400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132765712506342345426ZESPÓŁ SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTACĄCY

CH DLA DOROSŁYCH
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 3,3700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603803619975166772390470KATOWICE Q HOTEL 

Sp. z o.o. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 3,9000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038505048868732546300NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

NUTRIMED - KŁĘK & 

SZYBIŃSKI SPÓŁKA 

JAWNA

 0,2150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776333486351020646Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Katarzyna 

Kanwiszer-Nowara

 151,0000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052701429726491129685MAŁGORZATA SZLĘK 

USŁUGI BUDOWLANE 

"EKO-OLA"

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400420016311776131Gabinet Kosmetyczny 

Honorata Sawicka

 0,0600Metale nieżelazne1601183616024759491694406PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE AUTO-SZLIF 

MICHAŁ MROZIŃSKI
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

18010336119952065217250683 SFERY Justyna 

Sztafińska

 0,0350Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012767762939691226466Usługi Medyczne 

PRO-MED spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

 0,0350Roztwory utrwalaczy090104

 0,2660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 10,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012401936686262619755HYDROMONT - 

MAGDALENA 

REDKIEWICZ

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0139Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020727192065471912996PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"POD CZAPLĄ" LEK. 

WET. KATARZYNA 

SOLIŃSKA-KLEIST
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 4,5200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214I60.10.Z017319027 00124PKP PLK S.A. Zakład 

Linii Kolejowych w 

Tarnowskich Górach

 1,1560Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 746,0800Drewno170201

 250,0800Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 219,8420Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3880Aluminium170402

 15 649,1000Żelazo i stal170405

 12,7000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706042414387416472518919MARTEN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 13,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3400Opakowania z papieru i tektury1501012436065276423186765PROFIL PATRYK 

PELCZARSKI

 7,2840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,8380Papier i tektura191201

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706714589371086294KATARZYNA 

MŁYNARSKI-CENTRU

M URODY 

CATHERINE
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 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031519684865771009708NZOZ DUODENT 

Jurczak ADAM 

JURCZAK

 0,0602Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402206616391852672INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

SZYMON FRYDRYCH

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0530Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DB17.40.A2780398256452299087AMW Nawrot spółka 

jawna

 11,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 8,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,1200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0365Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,3400Żelazo i stal170405

 16,0200Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 108,6000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.21.Z2721611306481000524MAAG Polska Sp. z 

o.o.

 7,4200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 3,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 11,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,1300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Inne niewymienione odpady0506990108627685211010771Sandvik Polska Sp. z 

o.o.

 0,1000Inne niewymienione odpady070199

 2,1000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,3000Inne niewymienione odpady070299

 0,0250Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0280Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,6000Inne niewymienione odpady100899

 0,2000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 73,9000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,8250  0.50Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 6,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,0400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110
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 1,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 8,7220Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 23,0140Opakowania z drewna150103

 1,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1400Opakowania ze szkła150107

 2,3450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,6370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7980Filtry olejowe160107

 0,7800Metale żelazne160117

 5,7600Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6430Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,0280Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0800Inne baterie i akumulatory160605

 8,7800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,8560Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,7000Aluminium170402

 338,0740Żelazo i stal170405

 25,9780Mieszaniny metali170407

 0,4000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,0610Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190806

 0,3000Zużyte opony1601032701531486420026417PTAK-TRANS USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

PTAK JAN

 0,2650Filtry olejowe160107

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033661354466292477745CENTRUM 

DIAGNOSTYKI 

LABORATORYJNEJ 

TOMASZ 

WIELKOSZYŃSKI I 

MARCIN FURMAŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,1370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0722944395471880285PRZYCHODNIA 

LEKARSKA "IKAR" 

Sp. z o.o.
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 0,0330Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765397138681172550N ZOZ NOVADENT 

GRAŻYNA KOŁODZIEJ

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427323656332227116NZOZ PORADNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO PRO 

FAMILIAE, 

G.A.WARLEWSCY, 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0078Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021500946775751426653NZOZ-COR-DENS 

GRAŻYNA 

BORZYMOWSKA

 0,0107Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0002Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102775588716472251451SPÓŁKA LEKARSKA 

ETNA - TUMUŁKA I 

PARTNERZY
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 0,4619Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0023Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721273805481488181PIOTR DAWID TTY

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203N85.20.Z0722945869372248250GABINET 

WETERYNARYJNY 

ODROWĄŻ 

B.,JANUŁA M.

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082779547916271219050FUH Punkt Skupu 

Złomu Sybila 

Kik-Maślanka

 1,7400Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0080Płyny hamulcowe160113

 0,1000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 102,7700Metale żelazne160117

 5,0290Metale nieżelazne160118

 14,7600Tworzywa sztuczne160119

 5,3900Szkło160120

 0,7300Inne niewymienione elementy160122

 0,7400Inne niewymienione odpady160199

 2,0420Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,3650Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101O90.02.Z1506280805731067524Zakład Oczyszczania 

Miasta Zbigniew Strach

 2,0000Zużyte opony160103

 0,0000Metale żelazne160117

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4500Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2400648186251443608PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

/SPECJALISTYCZNE 

PRAKTYKI 

LEKARSKIE 

ELŻBIETA 

KAROLCZUK-MATYJA

 0,1400Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402091509750765771413381ZAKŁAD PRODUKCJI 

OBUWIA MAX 

EXPORT-IMPORT 

Andrzej Będkowski

 0,1000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709408116411398421SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA NA 

WEZWANIE

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032405537825482123725GABINET 

WETERYNARYJNY 

"ODRO - WET" 

JOANNA ODROWĄŻ

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501012400885235482256805 STRZĄDAŁA MARCIN

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0250Opakowania ze szkła150107

 0,0674Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030701064745531026101SZLAGOR ZUZANNA 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0070Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301102402392935741305385"AVICO" 

ALEKSANDRA 

GIDZIELA-GROCHOWI

NA

 0,0320Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 24,2500Odpady żelaza i stali191001

 13,4500Lekka frakcja i pyły inne niż 

wymienione w 19 10 03

191004

 15,2500Odpadowa tkanka zwierzęca0201021503407225741735097ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY 

"POLMAR" MARIUSZ 

NOGA

 109,1070Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 0,3600Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503996845731593129PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI 

MACHUDERSKA-CZE

RWIK EWA

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781753856462493069ANETA 

PORĘBA-CIEŚLUKO

WSKA 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,2350Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801172782328296422866357P.P. AUTO LAK 

CENTER PETER 

PYTTEL

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080727999269372244631Marcin Szkorupa 

"MARCAR"

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7000Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,3000Metale żelazne160117

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

128



 2,1000Zmieszane odpady opakowaniowe1501062405466415471979351HTM Water Jet 

Tomasz Hankus

 0,1360Aluminium170402

 1,3260Żelazo i stal170405

 3 485,7000Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412CB14.11.Z8902541168851000145Kopalnie Surowców 

Skalnych w Bartnicy 

Sp. z o.o.

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania z drewna150103

 0,4000Zużyte opony160103

 1,5000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,6000Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775440826321305462KRYSTYNA 

PAWŁOWICZ 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404424106381694450OPTYK ROZMUS sp. z 

o.o. sp.k.

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402154766491599066ALL-DENT Praktyka 

Stomatologiczna 

CZELAKOWSKA-ROD

ZAJ ALEKSANDRA
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 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707718009371145683NSZOZ E-DENT 

LEK.STOM.IZABELA 

KRUCZEK

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775938096341568489INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

POWROŹNIAK-MED 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA RODZINNA 

POWROŹNIAK-MED

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427265195751581193Gabinet Dentystyczny 

SMILE DENT Joanna 

Janiczek-Janas

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411333787691900275PARKITNA 

MAGDALENA 

Indywidualna Praktyka 

Położnicza

 0,0014Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142761841156271668374KANCELARIA 

NOTARIALNA ANNA 

MICHAŁEK-KOBIELUS

Z

 81,9000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DB17.21.Z1509169615770009643POLONTEX S.A.

 583,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 1,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 84,2800Opakowania z papieru i tektury150101

 9,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0670Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6800Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,4400Aluminium170402

 60,7400Żelazo i stal170405

 1,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3503Opakowania z papieru i tektury1501013636404456312660790KAMIL OKOŃSKI

 0,0793Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5100Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1303072411382006351796430MVS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0707586049371206456MECHANIKA 

SAMOCHODOWA 

HOFFMANN 

SŁAWOMIR

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0400Metale żelazne160117

 2,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083687213269542784310WIDLATEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 19,8690Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503670465741163399GABINET LEKARSKI 

ANNA 

ANCZYK-PAWŁOWSK

A

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2405872266452425480APTEKA FIZJO J. 

Koper, I. Kamińska 

Spółka Jawna

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436090522220373589SALON 

KOSMETYCZNY 

"ZAKĄTEK PIĘKNA" 

ANNA KŁAPSIA

 1,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012415653336351810874KONIECZNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402566016351654701SYPUŁA-LASKOWSK

A MONIKA STUDIO 

ACH

 91,0000Inne niewymienione odpady010599F45.21.D0726876309372325039AQUA - SYSTEM SP. 

Z O.O.

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,0350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,1000Zużyte opony160103

 0,0750Filtry olejowe160107
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 0,0200Inne niewymienione elementy160122

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,9200Tworzywa sztuczne170203

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102407792406462801973LENZ-URZĄDZENIA 

DLA ELEKTRONIKI 

F.GOROL SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0055Cyna170406

 2,2200Opakowania z papieru i tektury1501013812296936452557738PREMEDIA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 16,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,1900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091521513275751762670APTEKA ESKULAP 

S.C. HALINA 

STANECKA, DANIEL 

STANECKI

 0,0000Zużyte opony1601030726944989371064944ZBIGNIEW SZLAGOR 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

TRANSPORTOWO-US

ŁUGOWE MPJ

 0,2300Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701041500182225751011484Piotr Nowak.P.P.H.U. 

AUTO-LAK 

Blacharstwo i 

Lakiernictwo 

Samochodowe

 0,0160Opakowania z metali150104

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,2600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012435319999372669589"KALETKA -DURAJ" 

Dorota Kaletka-Duraj, 

Jarosław Duraj
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 0,3100Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0090Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0170Aluminium170402

 0,2200Żelazo i stal170405

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503415785741106220Grazyna Bęś

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728626609541026820NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"VITA-DENT" LIDIA 

MAZUR-PSONKA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419626666471631134REINHOLD 

WERONIKA USŁUGI 

MEDYCYNY 

SZKOLNEJ 

"MED-SZKOL"

 1,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2724836776461015853SERWIS OGUMIENIA 

Janusz Lech

 0,6700Filtry olejowe160107

 0,0500Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,1000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,7400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 9 347,5400Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180277839653 00055ArcelorMittal Poland 

S.A.Oddział w 

Sosnowcu
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 612,9800Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania 

spalin oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182

 8 934,6500Zgorzelina walcownicza100210

 300,5800Kwasy trawiące110105

 22 132,6800Inne niewymienione odpady120199

 65,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 64,1000Opakowania z drewna150103

 31,6300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,7790Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0860Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,3400  2.84Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 12,0800Drewno170201

 746,6600Żelazo i stal170405
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728585006521020497GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALEKSANDRA POLAK

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042764112906311288420STUDIO URODY 

"DOMINIKANA" 

DOROTA OCZKOWICZ

 60,2700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012434816466452539338MIILUX POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1200Miedź, brąz, mosiądz170401

 23,0500Żelazo i stal170405

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768755466292173666"NIEPUBLICZNY 

SPECJALISTYCZNY 

ZAKŁAD LECZENIA 

GRUŹLICY I CHORÓB 

PŁUC" 

S.C.ŁYCZEK,STEFAŃ

SKA

 19,8700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010704467805470293930Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowe 

"RAMET" - Andrzej 

Ruszkowicz

 0,4000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,3000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,6500Żelazo i stal170405

 0,3350Drewno1702012413298009491820526PPU ARWEKON 

Sebastian Grabowski

 9,8000Szkło170202
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 12,3670Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,5430Opakowania z papieru i tektury1501012726454769541026671FIRMA MARGOS 

MAREK TYSBIEREK

 0,0102Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501012723877496321014316LAKIERNICTWO 

"EKOMAL" 

MECHANIKA 

POJAZDOWA 

CZESŁAW SKUT

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 11,7000Inne niewymienione odpady1607993627220529131617970INDUSTRIAL 

SOLUTIONS GROUP 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718604456442042458SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA TOMASZ 

WRÓBEL

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1507710375731124127Gabinet 

Ginekologiczny USG

 0,8100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201091470639957010410200Glamar Sp. z o.o.

 2,1500Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719352552220032055PRAKTYKA 

LEKARSKA JACEK 

PARTYKA

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402899256321330709DADUN AGNIESZKA 

AGA-MED

 0,3000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z6342540147831559498Fresenius Nephrocare 

Polska Sp. z o.o.  

Poznań

 1,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0042Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3470Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0098Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0360Żelazo i stal170405
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 68,5990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0156Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039319309655482133988"HOTEL RÓŻA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032760732846371106606NEURO - MEDIC 

JANUSZ 

ZBROJKIEWICZ

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130004963955480077004BANK SPÓŁDZIELCZY 

W SKOCZOWIE

 0,2540Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0417Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Odpadowa masa roślinna020103003468525"MAS" Sp.zo.o

 0,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

139



 0,2000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 502,1000Inne niewymienione odpady020299DA15.89.Z2780118506391816995"EVEGS" Sp. z o.o.

 131,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090705290395530002334Apteka "Pod 

Jesionem" Kos 

Małgorzata

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774956046442812784STREFA URODY 

URSZULA SKALSKA

 174,0830Odpady tworzyw sztucznych0702132405458022060000720SIGIT POLAND Sp. z 

o.o.

 5,6360Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 16,0170Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 67,5350Opakowania z papieru i tektury150101

 56,3400Opakowania z drewna150103

 4,1400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4520Żelazo i stal170405
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032707241256271094217RINALDO 

BETKIEWICZ 

AURAMED-TERAPIE 

NATURALNE

 2,9200Odpadowa tkanka zwierzęca0202024111410766991781489GOBARTO S.A  

(dawniej POLSKI 

KONCERN MIĘSNY 

DUDA SPÓŁKA 

AKCYJNA)

 1,7530Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766147166332008012SPÓŁKA CYWILNA 

TRIODENT 

ELEONORA KEMPNY, 

KATARZYNA 

NAWRAT, ANNA 

PARAPURA

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 6,4100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.10.B2710289716312210791Dąbrowscy Sp. z o.o.

 3,9550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1750Opakowania z drewna150103
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 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,9800Zużyte opony160103

 1,1800Filtry olejowe160107

 0,0500Płyny hamulcowe160113

 0,3900Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1680Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8400Żelazo i stal170405

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162774811406422716037BATEKO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 33,6350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,7600Żelazo i stal170405

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732295679690574389GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY 

KOWALCZEWSKI 

ZBIGNIEW

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,1340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434331626332232330VITAMED - P 

HOŁÓWKO I 

PARTNERZY - 

SPÓŁKA LEKARZY 

SPECJALISTÓW

 0,0820Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502032408195996452329003FIRMA MAWAMED - 

PRACOWNIA 

SZKUTNICZA,SPECJA

LISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KATARZYNA 

WANDASIEWICZ

 2,2800Tworzywa sztuczne160119

 1,1400Tworzywa sztuczne170203

 8,9000Zużyte opony1601032427540076351829075WOKAR s.c.

 210,6650Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083643163049691618551GREG PRINT sp. z 

o.o. S.K.

 1,1800Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,9600Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,1400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 2,2750Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8570Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0260Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 12,8890Aluminium170402

 1,0390Żelazo i stal170405

 0,0010Odpady tworzyw sztucznych0702132767061866312256965STRAŻ MIEJSKA W 

GLIWICACH

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0470Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415788509541608812ALEKSANDRA 

TOCHOWICZ 

STOMATOLOGIA 

BOROWIEC

 0,2350Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012411293885482583160"JOTER" S.C. B. 

PNIOK, R. PNIOK

 0,0240Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0040Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0780Aluminium170402

 14,0130Żelazo i stal170405

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2735454696341855680NZOZ Poradnia 

Leczenia Bólu 

Przewlekłego

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501013600218075742057937ZAKŁAD 

WĘDLINIARSKI 

WIOLETA I MARCIN 

PLAMINIAK SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102DH25.22.Z1519911375741116218PPH "FOLMEX" 

Krzysztof Żurawski

 0,5680Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082736570626471070569MECHANIKA 

POJAZDOWA 

TRANSPORT 

KARPIAK TOMASZ

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Filtry olejowe160107
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416335956472191855SENS GABINET 

KOSMETYKI 

PROFESJONALNEJ 

AGNIESZKA 

WINKLER

 257,7800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.75.B0727032869372332157ZABI Sp. z o.o.

 225,4200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 7,9600Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 4,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0095Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2766165086441449399SIMKA ANETA - 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"SANA" W 

PSZCZYNIE

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407819226341929496NZOZ EURODENTICA 

Centrum Stomatologii i 

Medycyny 

Specjalistycznej 

Joanna 

Szczotka-Kręgiel
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 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012411867717551395699MONIKA ZAWOLIK 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

ALMAVET

 730,5000Metale żelazne1912022428025006431762172ZEUSMET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 962,8430Metale nieżelazne191203

 66,7700Tworzywa sztuczne i guma191204

 433,0050Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 1,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142410704886511687892KAPADORA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 151,2600Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 123,8100Metale żelazne191202

 97,6200Tworzywa sztuczne i guma191204

 2,0900Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 11 788,0670Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 99,9800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080728890266381630303WARSZTAT 

SAMOCHODOWY 

"HELF" S.C. LIGAS 

WIESŁAW, HERMAN 

JANUSZ, 

FOLWARCZNY 

MAREK
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 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1,5250Metale żelazne160117

 0,0450Metale nieżelazne160118

 4,4800Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401082417195005482633372Skoczowska Fabryka 

Kapeluszy POLKAP 

S.A.

 14,4500Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 13,8900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 6,5400Odpadowa papa170380

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106G52.31.Z2417827116443070155PASIERBEK ANETA 

APTEKA NA GÓRCE

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,9500Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0704042722252776311003067SYNTAL - TERM 

ZBIGNIEW JEZIERSKI

 0,3680Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082729012709690024944Mechanika i 

Blacharstwo 

Bojazdowe Bogdan 

Burkowski
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 0,0120Opakowania z metali150104

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,3860Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0390Aluminium170402

 0,7660Żelazo i stal170405

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765894676271665016NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

MACH-MED ZENON 

MACHOWSKI

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,7900Opakowania z papieru i tektury1501012726262726341016873Eldom Sp. z o.o.

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709388206391014988PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOMATOLOG 

IRENA 

KĘSICKA-DYMEK

 26,8600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304273750028FOR 5 Jan Kulig

 28,9600Opakowania z papieru i tektury150101

 13,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0852Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 10,5200Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408011396491353201INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA - RENATA 

GAJEWSKA

 0,0290Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091515389005741836349APTEKA "POD 

WAGĄ" RAFAŁ 

DRAPAŁA, ANNA 

DRAPAŁA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0532Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180104189735210412987"TELEWIZJA 

POLSKA"SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,1850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania ze szkła150107

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0234Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 6,3000Odpady tworzyw sztucznych070213DN36.50.Z0723512105482278310"WIK" Sp. z o.o.

 0,4000Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 0,3160Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,8000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,2000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,8000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0840Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,0000Odpady spawalnicze120113

 0,7000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,4000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2130Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2960Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3000Aluminium170402

 16,4000Żelazo i stal170405

 0,0180Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012780464176831390550GABINET 

WETERYNARYJNY 

"KARVET" ANNA 

KARDAS

 0,0200Inne oleje hydrauliczne1301132404175769542565281STEELPOL Sp. z o.o.

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012766666306511561688SPECJALISTYCZNE 

CENTRUM 

STOMATOLOGICZNE 

S. C. A.H. FRELICH

 0,0600Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 1,2580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0700Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0184Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728989765481274787CIEŚLAR LILIANNA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732932306491047272SIKORA GRAŻYNA 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA

 2,0180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140115737532220009866POLSO II Sp. z o.o.

 0,0490Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780469146341444020ANNA NOCOŃ 

HEALTH&BEAUTY
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032708953706251651324GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

JOLANTA 

JACH-WRÓBLEWSKA

 0,0019Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033011151677722189973Gabinet Weterynaryjny 

Vet-KoR Rafał Kopyto

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,2860Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201813610570846472340255Gabinet Weterynaryjny 

Na Południowej

 0,0352Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,1800Odpady z produkcji pasz roślinnych0203813631330625751889034PASZE BIOS RAFAŁ 

GŁOWA SP.J.

 0,0350Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

154



 1,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania wielomateriałowe150105

 0,5600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9800Drewno170201

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703827905471031528NOVMED PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

TROKOWSKA JANINA

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103G50.20.A0001731436430000098ROSOMAK S.A. 

(dawniej WOJSKOWE 

ZAKŁADY 

MECHANICZNE S.A.)

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728300216422019321Stomatologiczno-Ortod

ontyczny NZOZ 

ORTO_MED Piotr Bąk

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765802136461765301Dorota Jacyniak Biuro 

Podróży "GOOD 

LUCK!" NZOZ Centrum 

Stomatologiczne 

"CERAMIX" Centrum 

Kosmetyczne 

"LIMONKA"
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731699199541568490Alicja Fedyk

 14,3000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 011703022761450496481092791MARIA SZYMBORSKA 

ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWY "ZAB-BUD"

 105,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0370Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201N85.20.Z2413498946342327138GABINET 

WETERYNARYJNY 

MEDWET MARTA 

KLISIŃSKA

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033633776706443514758STOMATOLOGIA 

AGNIESZKA I 

ANDRZEJ 

MATUSZCZYK 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213O90.01.Z2407662716462799029MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ W IMIELINIE

 0,0270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 157,1000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 21,0000Skratki190801

 35,5500Zawartość piaskowników190802

 1 400,1240  259.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 57,1460Odpady tworzyw sztucznych0702132426071285472136873HT SKIT POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,4900Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 19,9950Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,7210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436511086261018427Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Bożena 

Walicka-Górczak

 0,6120Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 0,0632Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030213688808992633496INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Katarzyna Jaremczak

 0,0076Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716715896291828651SKORUPIŃSKA 

BOŻENA 

PRACOWNIA PROTEZ 

ZĘBOWYCH 

"EKSPRES"

 3,3780Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062405487466452419462TOB-GUM 

AUTORYZOWANY 

SERWIS OGUMIENIA 

URSZULA, PIOTR, 

WOJCIECH TOBOR 

S.C.

 0,1820Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2690Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 19,0000Zużyte opony160103

 0,4730Filtry olejowe160107

 1,3540Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407429396292378693NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "U 

PRZYJACIÓŁ" 

SPÓŁKA CYWILNA 

MARIA 

STRĄK-ŚLIWIŃSKA, 

JANUSZ ŻABA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709710366491087248EWA 

CWYNAR-PITERA 

GABINET LEKARSKI

 5,9060Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801115305382497490003250MOSTOSTAL ZABRZE 

Realizacje 

Przemysłowe S.A.

 0,0041Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 6,4400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0480Odpady spawalnicze120113

 0,5200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0240Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,3700Opakowania z drewna150103

 0,4100Opakowania z metali150104

 0,9200Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 6,1620Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1520Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,3180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8520Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4230Tworzywa sztuczne160119

 0,0000Szkło160120

 0,3000Inne niewymienione odpady160199

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0650Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0220Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0135Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 85,9800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

160



 0,6910Szkło170202

 0,0070Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2812Aluminium170402

 458,8260Żelazo i stal170405

 0,0000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 40,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 7,5400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203273656654PPUH FABET Adam 

Flak

 1,2650Metale żelazne160117

 0,0018Opakowania z tworzyw sztucznych1501022431631135471592988Atelier fryzjerskie 

MAROMI Monika 

Szuta

 0,0018Opakowania z metali150104

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082727931426251031030AUTO-ELEKTRONIKA 

MICHAŁ DRÓŻDŻ

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,0400Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,1210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2766846006462441569CENTRUM 

MEDYCZNE 

"HIPOKRATES" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2721608106391162252NZOZ Poradnia 

Alergologiczna

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413843606443444199NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

POLIMED S.C.

 5,9400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012402426975482460664KUBALA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0850Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 12,5000Opakowania z papieru i tektury150101
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 6,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7500Aluminium170402

 49,1640Żelazo i stal170405

 0,0009Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133565957306372177353ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO CSS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 25 607,1500Minerały (np. piasek, kamienie)1912093653896015252676018AP 37 HOLDING SP. Z 

O.O., SP. K.

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730757046471016765GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOANNA 

CHWAŁEK-SIWOŃ

 0,0500Odpady tworzyw sztucznych0702131412177475342375148EXTRAL Sp. z o.o.

 601,4200Alkalia trawiące110107

 185,5190Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,2000Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 5,8000Inne niewymienione odpady120199

 0,8000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 29,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 12,1950Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1250Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 4,6450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2400Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 4,8200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 32,4800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 5 237,2650Aluminium170402

 19,2730Żelazo i stal170405

 0,0130Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DJ28.51.Z3301261455471875249ELECTROPOLI 

POLAND Sp. z o.o.
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 5,2700Odpady tworzyw sztucznych070213

 6,1300Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 2,9920Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 23,8680Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 8,4400Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 23,5900Odpady proszków powlekających080201

 73,2350Osady i szlamy z fosforanowania110108

 7,9610Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 5,7940Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 2,2600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 9,6300Inne niewymienione odpady120199

 76,6300Opakowania z papieru i tektury150101

 13,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 116,5000Opakowania z drewna150103

 53,0700Opakowania z metali150104

 3,7700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3100Opakowania ze szkła150107

 113,3630Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 10,5110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 5,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 40,5400Metale żelazne160117

 3,2900Metale nieżelazne160118

 0,8100Inne niewymienione elementy160122

 0,1480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0490Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 1,5300Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 112,4300Żelazo i stal170405

 1,2800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 642,4010  150.42Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030027424675731094432PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE IMPET 

JAROSŁAW 

STRZELCZYK

 1 168 457,1140Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412CA10.10.C2779024306422779144ZOWER Sp. z o.o.

 1,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2430Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,4650Żelazo i stal170405

 244,6030Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101G51.52.Z2722243106431000522BENTELER 

DISTRIBUTION 

POLAND Sp. z o.o.

 5,9500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,4200Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 23,3500  0.26Wodne ciecze myjące120301

 0,9130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7400Opakowania z metali150104

 2,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050729295309372437703MAŁA ELEKTROWNIA 

WODNA GÓRECKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719146616261096870SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ELŻBIETA 

OLSZEWSKA-MOJSE

J

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779125976291641409PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JOANNA 

JAGIEŁO-NIKIEL

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033619876536422492069NZOZ "LABRO" 

Laboratorium 

Analityczne

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032409351826462827122PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"EURO-WET" S.C. 

ANNA I ŁUKASZ 

ZARĘBSCY

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DA15.51.Z0004371747220002329SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA 

MLEKOVITA

 10,3700Opakowania z papieru i tektury150101

 3,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

168



 0,4000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082765456076311084746Firma Wielobranżowa 

Dariusz Sikora

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,6000Żelazo i stal170405

 0,0200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280932662047Dolnośląskie 

Przedsiębiorstwo 

Napraw Infrastruktury 

Komunikacyjnej 

DOLKOM Sp. z o.o.

 12,0000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,3340Żelazo i stal170405

 185,5600Odpady tworzyw sztucznych070213DB17.40.A2777145556472267386"FLAGOWA KRAINA 

"Sp. z o. o.

 138,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,6000Opakowania z drewna150103

 1,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,2200Odpady tworzyw sztucznych0702132734523256262207596PROFI STYL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,1550Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032771247306251939806MARCIN 

MIKOŁAJCZYK 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0024Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182720574666450011260KANCELARIA RADCY 

PRAWNEGO 

BOGUMIŁA 

KIEDROWSKA-BROD

ZIAK

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160003222356491667394SĄD REJONOWY W 

ZAWIERCIU

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432355456272678699Salon kosmetyczny 

DIAMENT Magdalena 

Konieczna

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102DG24.66.Z2720451446390014035"EMA - BRZEZIE" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0018Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 15,4800Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106
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 15,9000Gruz ceglany170102

 0,0300Żelazo i stal170405

 0,2340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032737973956341759189Zięba  Clinic NZOZ

 0,1060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010027636825730114457PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"STAMAR" MARIUSZ 

WŁODARCZYK I 

WSPÓLNICY, 

SPÓŁKA JAWNA

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 18,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401737955741547349REWADENT 

WALDEMAR 

WYPYCH

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 684,2070Opakowania z papieru i tektury1501010131020589511855233Decathlon Sp z o.o.

 36,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,0000Opakowania z drewna150103

 35,9440Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0330Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 16,4000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0400Żelazo i stal170405

 0,1260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033605154846482772996RW MEDICA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 3,3270Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056301145527810011766ENRICOM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ  (dawniej 

HEDESELSKABET 

SP. Z O.O.)
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717496246291868478DZIAŁALNOŚĆ 

FIZJOTERAPEUTYCZN

A I PARAMEDYCZNA 

PODLASIN ANDRZEJ

 2 150,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G51.51.Z0201483888851583394SKOCZOWSKA 

ENERGETYKA 

CIEPLNA Sp. z o. o.

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 26,5000Żelazo i stal170405

 0,4000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 284,9500Skratki1908013011264557792358576TECHNIKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 102,1500Zawartość piaskowników190802

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132402473066462707530EURO-MED  Sp. z o.o.

 0,0460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703835879371034825Gabinet Medycyny 

Naturalnej 

"HIPOKRATES" 

LEKMED Kazimierz 

Pyzia

 0,0420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142715634576440511044KANCELARIA 

NOTARIALNA 

JOLANTA 

NOWAKOWSKA

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033606513596482708099SALON 

KOSMETYCZNY 

ESENCJA PIĘKNO¦CI 

KOSMETOLOG 

KATARZYNA OSYRA

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130004983715770400643BANK SPÓŁDZIELCZY 

W SZCZEKOCINACH

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2740Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.11.Z0005158406411005769Urząd Miasta Ruda 

Śląska

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318I60.21.A0006161326390002664PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACJI 

SAMOCHODOWEJ w 

Raciborzu

 1,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,9000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,4000Filtry olejowe160107
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 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,9000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe1606012730929212220122752ZAKŁAD 

PROJEKTOWO-PROD

UKCYJNO-USŁUGOW

O-HANDLOWY 

"BUDOKOP" SP. Z 

O.O.

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033681579089372473260Fabryka Piękna Dorota 

Kwa¶na

 0,2340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2781160696311600484NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MEDICUS"

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082713793702220207307POMOC DROGOWA 

KUCYTOWSKI 

WOJCIECH

 0,3190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766242876252091672ZBM ZDROWIE MARIA 

SADOWSKA - 

WIECZOREK, 

BARTOSZ 

WIECZOREK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0340Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 260,3210Odpady tworzyw sztucznych0702132403335666443286435Gimplast Sp. z o.o.

 0,0000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111
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 4,7400Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 3,5200Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 4,2000Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 3,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 159,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 14,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,7400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,5300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 5,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0800Żelazo i stal170405

 2,0800Odpady tworzyw sztucznych070213DJ27.10.Z2737161846310200831Huta Łabędy S.A.

 0,5800Inne niewymienione odpady070299

 2 174,6800Zgorzelina walcownicza100210

 294,1700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 16,9600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,2500Odpady spawalnicze120113

 4,1000Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 12 227,6250Inne niewymienione odpady120199

 1,7000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 64,0330Opakowania z drewna150103

 0,0000Opakowania z metali150104

 0,0125Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 11,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,1800Zużyte opony160103

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5890Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 15,9800Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 175,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 511,2800Żelazo i stal170405

 0,0000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 4,7200Osady i szlamy z fosforanowania1101080206722388992630782YS POLAND 

AUTOPARTS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 2 095,9130Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 12,3770Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,0000Wodne ciecze myjące120301

 52,9810Opakowania z papieru i tektury150101

 13,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 55,3000Opakowania z drewna150103

 0,2800Opakowania z metali150104

 9,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 1,4720Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,3600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,6600Żelazo i stal170405

 11,0200Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406249806321144220GŁÓD ANNA GABINET 

KOSMETYCZNY 

ANNA

 1,4400Zużyte opony1601032738072256290024838INTER-SERWISGUM 

BIJAK JAROSŁAW

 1,7590Żelazo i stal1704050916349755542169092PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE KOMIN 

- PIEC - BUD ROMAN 

MAJCHERCZYK I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,2100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052413809645482605223MIEJSKI ZARZĄD 

DRÓG

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1600Żelazo i stal170405

 250,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

179



 28,0000Inne niewymienione odpady1607992781461206261064433FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA AKSON-1 

JAROSŁAW 

WEZNEROWICZ

 0,0410Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1250Aluminium170402

 112,2800Żelazo i stal170405

 31,6600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 3,4600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 15,1800Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 81,4720Odpady tworzyw sztucznych0702132417473769372634355"DEKOR" Sp. z o.o. 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0220Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,2000Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 11,1850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8200Opakowania z drewna150103

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7800Aluminium170402

 0,4000Tworzywa sztuczne i guma191204

180



 5,9400Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DH25.24.Z0706619169371000329TI Poland Sp. z o.o.

 54,6400Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 20,3900Inne niewymienione odpady070299

 1,9590Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,3750Inne oleje hydrauliczne130113

 1,3730Inne emulsje130802

 0,2600Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 196,2280Opakowania z papieru i tektury150101

 48,3640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 17,1500Opakowania z drewna150103

 132,7090Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6990Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,2850Filtry olejowe160107

 53,1460Metale żelazne160117

 13,1930Metale nieżelazne160118

 0,4060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,5150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021507016705750001584Łucjan Malcher - 

Masarnia

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700027006341353990BARBARA 

DREWNIANY 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

SANODENT

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050004761456390003913Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna w 

Cyprzanowie

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022776680689542354331GABINET 

WETERYNARYJNY 

"MEDIV" MONIKA 

KUBIAK

 0,0060Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022427426076482761515KARDIO-MED SILESIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,6690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,4470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,3610Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072407218256482534908ZAKŁAD 

ELEKTROINSTALACY

JNY GRZEGORZ 

DZIEKOŃSKI

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103271585298Gabinet Lekarski 

Ginekologiczny Maria 

Potępa
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 2,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032737071856481724802KISIEL-LATKOWSKA 

BEATA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR N. 

MED BEATA 

KISIEL-LATKOWSKA

 0,3330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434930466342443703Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Cofała -Gołąbek

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033669220039372692803Gu Ink PL 

KANOKTHEP 

SENGPHUANG

 0,0400Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802033611095799542634378GABINET 

WETERYNARYJNY 

SUPERVET 

KAROLINA 

WOLNICZAK-RACZYŃ

SKA

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769694196312297148PORADNIA 

SKÓRNO-WENEROLO

GICZNA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3506Opakowania z papieru i tektury1501013602415846492272723Firma Handlowo 

Usługowa MARTYNA 

SKIPIRZEPA

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0705197105470284894AUTO PARTNER 

Janusz SZELIGA i 

Ryszard KALECIŃSKI 

S.C.

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2950Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2900Filtry olejowe160107

 0,2750Tworzywa sztuczne160119

 0,1120Szkło160120

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090035222946270017249APTEKA MGR 

WIESŁAWA 

STOJOWSKA

 0,0230Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090035567556480001987Apteka "Artemida" s.c. 

B. Chim, T. Pachowicz

 0,5800Zmywacz farb lub lakierów080121G50.20.A151001577A.S.O. KLIMASIŃSKI 

Waldemar Klimasinski

 1,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107
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 2,0000Tworzywa sztuczne160119

 0,0720Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406308099691486032NZOZ ANDENT S.C. 

JOANNA 

KŁOSOWSKA I ANNA 

KRAUS-KŁOSOWSKA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,2200Opakowania z papieru i tektury1501012780368966260000945ABISAL Sp. z o.o.

 0,0080Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052702039306351018678AUTO KONDROT 

GRZEGORZ 

KONDROT

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Zużyte opony160103

 1,2500Metale żelazne160117

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 6,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502032705008396310113865"PIRO" S.C. P.P.H. 

PIOTR KORCZYŃSKI, 

ROBERT TOMASIK

 203,9200Kwasy trawiące1101050156078456452322432CHIMIMECA POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 27,4020  5.48Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 2 109,6640Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 0,5350Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,4880Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,6540Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,3670Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,0900Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033633128605732858334OCULIS BARTELAK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706211245511401889INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JACEK PRZYDACZ

 54,3500Opakowania z papieru i tektury1501012712160176350005840USŁUGI 

POLIGRAFICZNO 

REKLAMOWE 

"PASJA" JACEK 

STENCEL, KONTRA

 1,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032715588936441101839PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

lek.stom. JOLANTA 

KUCHARSKA

 2,1200Opakowania z papieru i tektury1501012428124436263007801MKC PRINT SPÓŁKA 

Z O. O.

 5,5800Papier i tektura191201

 604,2400Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605O90.02.Z3575165726371173413Firma 

Remontowo-Budowlana  

UTIL Stanisław Zacłona

 0,5800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112427378205472138990"AUTO-BOSS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA"

 13,4900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 26,9540Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2100Opakowania z papieru i tektury150101
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 4,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4800Opakowania z drewna150103

 1,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,2400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,3600Zużyte opony160103

 5,1000Filtry olejowe160107

 14,0840Metale żelazne160117

 7,5200Tworzywa sztuczne160119

 8,2800Szkło160120

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4510Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Odpady proszków powlekających0802013648686185482332529ZELP MACIEJ 

WĘGLARZY

 0,2000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 5,0000Odpadowa masa roślinna0201032304809678261342152"GOSPODARSTWO 

OGRODNICZE 

TADEUSZ MULARSKI" 

MARIA MULARSKA

 35,0000Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104

 2,0000Odpady z upraw hydroponicznych020183

 400,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 42,1970Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 30,7200Żelazo i stal170405
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 0,6970Zmieszane odpady opakowaniowe1501062406500909492042456Hufgard Polska 

sp.zo.o.

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 40,4200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182780724266312384172WELDING ALLOYS 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9300Żelazo i stal170405

 5,7700Zmieszane odpady opakowaniowe1501062776253376462435379PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLU 

DETALICZNEGO 

JÓZKOWICZ 

AGNIESZKA

 0,0360Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

1605063637996836452545907Samorządowy Zakład 

Budżetowy 

"OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW 

OŻAROWICE".

 34,9600Skratki190801

 78,7600Zawartość piaskowników190802

 1 915,9900  254.19Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,4800Opakowania z papieru i tektury1501010030067535840200933WIELOBRANŻOWA I 

PROJEKTOWA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ "MONAT"

 5,7000Inne niewymienione odpady0702992409126379541956683PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE MARIA 

ŚLIWKA
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 0,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 12,2100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,7500Zużyte opony160103

 2,1600Filtry olejowe160107

 0,1400Płyny hamulcowe160113

 0,1200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5200Metale żelazne160117

 1,7400Szkło160120

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1230Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,0650Żelazo i stal170405

191



 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709522056451166208INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.STOM. BEATA 

GAJEK

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410308336342223309HADAS EWA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1600Gruz ceglany1701022415933065481539033PRZEMYSŁAW 

MACHEJ PM DACH

 1,2600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 13,5200Opakowania z drewna150103F45.11.Z3505274666780028654Przedsiębiorstwo 

Budownictwa 

Inżynieryjnego 

"TRANS-ZIEM" 

Zbigniew Jasiewicz

 19,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 15,8700Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,9700Zmieszane odpady opakowaniowe1501062434754105472031708ANPOL Marek 

Ponikiewski
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 4,8600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 20,1700Metale żelazne191202

 2,6910Metale nieżelazne191203

 4,8000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702042410237806482682052LOGSTOR POLSKA 

Sp. z o.o.

 4,2800Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208

 415,9700Odpady tworzyw sztucznych070213

 163,5000Inne niewymienione odpady070299

 0,1530Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 35,9400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 139,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 7,6300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 74,2200Opakowania z drewna150103

 9,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,8600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 14,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2940Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,1450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,7800Tworzywa sztuczne170203

 1,9310Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,0050Aluminium170402

 202,0600Żelazo i stal170405

 62,2800Mieszaniny metali170407

 55,5400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,1000Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0007705486260333902SPOŁEM Powszechna 

Spółdzielnia 

Spożywców

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0721837285471162348GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. CHIRURG 

JAKUB BAŃCZAK
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 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 36,0900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052429418506322008223P. P.H.U. 

"MEBLOMAR" 

SPÓŁKA CYWILNA 

KRZYSZTOF 

RADWAŃSKI, 

ARKADIUSZ PALKA, 

GRZEGORZ

 1,3430Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0270Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096345060427772731115MAX APTEKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419006655471936353Bartosz Biegun Imago 

Fryzjerstwo

 2,7800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072707056596460322501ZAKŁAD 

REMONTOWO-BUDO

WLANY JANOSZ 

CZESŁAW

 1 150,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.B5313631777542524950Energetyka Cieplna 

Opolszczyzny S.A.

 0,6000Miedź, brąz, mosiądz170401

 5,5000Żelazo i stal170405

 0,8000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783047306421036010Niepubliczny Zakład 

Stomatologiczny S.C 

Beata i Leszek 

Gorywoda
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 2,8600Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801152721363269540004070PPHU SILPLAST Sp. z 

o.o.

 11,7850Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8800Opakowania z drewna150103

 0,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080727355249371384011Adrian Barzycki "AUTO 

AD"

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9000Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 2,1280Odpady tworzyw sztucznych0702130223933018992753763A.T.E. POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,3450Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1920Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0820Opakowania z drewna150103
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 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9570Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070210DG24.16.Z1405815057010029670JP FOAM 

MANUFACTURING 

SP. Z O.O.

 106,9080Odpady tworzyw sztucznych070213

 22,1880Odpady z dodatków zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214

 348,1470Inne niewymienione odpady070299

 3,3570Odpady izocyjanianów080501

 1,4720Inne oleje hydrauliczne130113

 63,5050Opakowania z papieru i tektury150101

 10,8960Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 54,8590Opakowania z drewna150103

 21,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,9770Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,4540Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,4250Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 4,4030Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 0,5700Żelazo i stal170405

 3,6590Mieszaniny metali170407

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716739506491092189INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

GAWLICKI WOJCIECH

 0,1490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022434939166852116966Krzysztof Wickowski 

Przychodnia 

Weterynaryjna 

Wickowskich

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434360545771976486NZOZ JAKUBIEC SP. 

J.

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033665415025482680561GRUPOWA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MARTA 

WYSOCKA-SROKOSZ

, MICHAŁ SROKOSZ 

"STOMATOLOGIA 

SROKOSZ" S.C.

 0,1600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092700294906440007280Apteka Prywatna 

Małgorzata Sokół
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 29,0940Opakowania z papieru i tektury150101DE21.21.Z2776898346472264011POLITAN Sp. z o.o. 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AK

CYJNA

 96,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,0800Opakowania z drewna150103

 4,1700Opakowania z metali150104

 5,2050Aluminium170402

 13,1700Żelazo i stal170405

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416503756312489824GREEN CLINIC 

Katarzyna 

Malanowicz-Denisiuk

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030700235649371148753GABINET LEKARSKI 

SYLWIA RYCZKO

 21,0950Baterie i akumulatory ołowiowe1606010708073959371821084"COMPUTER 

SERVICE SUPPORT - 

BESKIDY" Sp. z o.o.

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503781799490653173Derma-Clinic JOANNA 

MAGDZIARZ-ORLITZ

 0,8500Opakowania z tworzyw sztucznych1501022409982606462710377ZAKŁAD ROBÓT 

INŻYNIERYJNYCH 

RAFAŁ HACHUŁA
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 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132429676316511629877MARCIN KIECKA 

LENA - Centrum 

Informatyki

 0,0016Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419345006452524420AWITHD SPÓŁKA Z o. 

o.

 0,2410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403010239372479676BESKIDZKIE 

CENTRUM 

DIAGNOSTYKI 

OBRAZOWEJ ADAM 

KWIECIŃSKI, 

IZABELA 

KWIECIŃSKA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033505196856332014159Zakład 

Leczniczo-Opiekuńczy 

dla Dzieci BETLEJEM

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2700486066370003525APTEKA PRYWATNA 

s.c. mgr E. Rogal & M. 

Łysek

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091517476805771808317Apteka Prywatna 

AGAVIT Agnieszka 

Musialik-Koclęga

 8,2200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.51.Z2766192406262559591CZAJKA-AUTO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 19,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4900Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 8,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 3,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z metali150104

 4,4600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,9300Zużyte opony160103

 1,4100Filtry olejowe160107

 0,0400Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 1,7200Płyny hamulcowe160113

 2,8000Metale żelazne160117

 6,6450Tworzywa sztuczne160119

 3,9050Szkło160120

 0,5300Inne niewymienione elementy160122

 0,7600Inne niewymienione odpady160199

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100036044906310205455Zakład 

Usługowo-Produkcyjny 

Hanusek Bernard
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 0,0600Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802706532186420409265Firma 

Usługowo-Handlowa 

WULKANEX Dworowy 

Krystian

 0,2600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,0360Zużyte opony160103

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,8000Metale żelazne160117

 0,0400Szkło160120

 0,0540Inne niewymienione odpady160199

 0,7000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012769088146332035730Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Zofiówka - Honestus"

 0,8400Roztwory utrwalaczy090104

 0,6370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 829,2800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013690135546272754532TRI-MAR Sp. z o.o. 

Sp. k.

 7 414,3500Żelazo i stal170405

 25,6600Metale żelazne191202

 0,0600Zmieszane odpady opakowaniowe150106DN37.20.Z0013134006410012135HILKIM Sp. z o.o.
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 0,0800Opakowania ze szkła150107

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6300Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021412446787743039925OTP S.A (dawniej 

ORLEN TRANSPORT 

SPÓŁKA AKCYJNA)

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132778443586342467075KLINIKA OKULUS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0380Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0340Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 43,6700Zużyte opony1601030727339405471413796AUTO-MOTO-CENTRU

M PIOTR WRZESZCZ

 1,2000Opakowania z papieru i tektury1501010004963505470172190Bank Spółdzielczy w 

Bystrej
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 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania ze szkła150107

 0,0440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Żelazo i stal170405

 1,5330Opakowania z papieru i tektury150101DL31.20.A2736939396412096946"Energo-Invest" Sp. z 

o.o.

 1,5330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2680Miedź, brąz, mosiądz170401

 59,1000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DH25.13.Z2775852766482387459DALGUM Sp. z o.o.

 803,2000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431543099372665143Centrum Medyczne 

MED - KOZ & MEDIKO 

Dąbrowski i  Lekarska 

Spółka Partnerska

 1,5420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2778391046391813815CENTRUM ZDROWIA 

Sp. z o.o.

 0,1600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032710753966341143241Gabinet 

Stomatologiczny 

Czarska Helena

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501010728919686381632360 "KOMET" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Żelazo i stal170405

 0,0900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082726580886261041828FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA ŻABI 

ROMAN ŻABA

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,4000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719445216441095553PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LE.STOM. 

MAŁGORZATA 

OLSZEWSKA

 2 370,0170Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201030119846401130407516ŚLĄSKI HANDEL 

METALAMI Sp. z o.o.

 15,5100Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 85,6600Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704116975481041296Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Trojan 

Lucyna

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092411543865742030625ABM FARMA S.C.

 1 175,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.51.Z0727232545532216619Pol-Cast Sp. z o.o.

 980,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1 763,0000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,2160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103276707429NZOZ Gminne Centrum 

Medyczne Sp z o. o.

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,5600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012712490866290007797ZOFIA 

BORECKA-GRZĄŚLE

WICZ ZAKŁAD 

BUDOWLANY 

ZETBUD

 89,3000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409393304980233174NZOZ "PIĄTKA" - 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.10.B0702908229371551928AUTO-KRAM Spółka 

Cywilna

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 10,2550Zużyte opony160103

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,1700Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1800Płyny hamulcowe160113

 0,3400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 429,0320Metale żelazne160117
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 20,1640Metale nieżelazne160118

 38,2850Tworzywa sztuczne160119

 4,1000Szkło160120

 1,1740Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,7930Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022720870716261192332GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GRAŻYNA JARCZOK

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418857822220836138SALUS DENT LEK. 

DENT. ŁUKASZ 

NOWAK

 0,0174Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162780115776412283588LUX-MED Sp. z o.o.

 0,1450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0062Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318241920107SKAŁA TYCHY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 17,3300Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,8100Odpady tworzyw sztucznych0702132711765596260004736P.P.U.H. "Voigt"

 1,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 14,9200Opakowania z papieru i tektury150101

 6,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 12,8200Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 1,1200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 31,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013510561359441530186MARIUSZ NOWAK 

FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA "NOWIX"

 14,8400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,2900Odpadowa papa170380

 31,0400Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 20,5600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 15,1140Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083800160156521742919TIMES SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0390Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162701404309542158305Wojewódzki 

Inspektorat 

Farmaceutyczny w 

Katowicach

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102767723269690810996ZAKŁAD 

DEZYNFEKCJI, 

DEZYNSEKCJI I 

DERATYZACJI 

KUSZKA KRZYSZTOF

 0,1200Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 1,6900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142719376856340021702BINGO CENTRUM Sp. 

z o.o.

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033691331176281063856GABINET TERAPII 

PIJAWKĄ LEKARSKĄ 

KATARZYNA MACH

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne1801080729309875532307871APTEKA 

JAGIELLOŃSKA MGR 

FARM JOLANTA BIEL 

I ZYGMUNT BIEL 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,5180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123965085251577627MEDICOVER SPÓŁKA 

Z O.O.

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.55.Z0035095376310207402PPH "BUTOR" 

KRYSTYNA BUTOR
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 3,3800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 240,0000Zgorzelina walcownicza100210E40.11.Z2765245229691193005Zakład 

Energo-Mechaniczny 

Łabędy Sp. z o.o.

 32,2400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,7560Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,4510Syntetyczne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

130308

 0,0370Freony, HCFC, HFC140601

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Inne niewymienione odpady160199

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 26,2200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 118,7200Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 493,2400Żelazo i stal170405

 5,0200Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,1200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 5,0000  3.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 597,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305071208272416282203348EKO-SERVICE Spólka 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

Spółka komandytowa

 46,9700Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 24,6000Zawartość piaskowników190802
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 81,5310Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 338,6200Szlamy z biologicznego oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812

 237,7600Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 116,1180Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 8,0000Inne niewymienione odpady190899

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412324136422743181INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

MATEUSZ SMOLNIK

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434343685732498752Piotr Ogrodniczak 

Indywidualna Praktyka 

Lekarska

 48,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508G50.50.Z1211174299720865431BP EUROPA SE 

SPÓŁKA 

EUROPEJSKA 

ODDZIAŁ W POLSCE 

KRAKÓW

 69,4630Opakowania z papieru i tektury150101

 16,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 290,6450Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2300Opakowania ze szkła150107
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 1,5900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 35,5880Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,0800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030006866416341890179DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

"ZACISZE"

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160728605485471976648WICHARY TECHNIC 

Sp. z o.o.

 4,9820Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0480Aluminium170402

 27,2500Żelazo i stal170405

 74,7100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050032702146110106234"KADOR" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2380Żelazo i stal170405

 720,7680Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.22.Z0027562685740006290BAHPOL Sp. z o.o.

 213,9520Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,4750Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,7250Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 10,3200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 98,1480Opakowania z papieru i tektury150101

 21,9540Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,8070Opakowania z drewna150103

 7,4460Opakowania z metali150104

 12,5470Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 29,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 44,9500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 3,2150Żelazo i stal170405
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 2,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B2428073536423178458POLCAB N. Gamoń 

Sp. J.

 1,9500Zużyte opony160103

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4600Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769164756331572265NZOZ  "WA-MED" 

LIDIA WARSZAWSKA

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0729250876521645151mdm Mirosław Dymek, 

Marian Dyrda sp.j.

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411843649372595945CENTRUM 

REHABILITACJI GR 

GRZEGORZ 

GAŁUSZKA 

WOJCIECH 

ROMANOWSKI 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022412115989372597447FENICE SERVICES 

POLSKA Sp. z o.o.

 0,0870Inne niewymienione elementy160122

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0170Inne baterie i akumulatory160605

 0,0920Tworzywa sztuczne170203
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706381826441703538INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAŁGORZATA 

CHŁOSTA

 0,1100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182762846389542260713Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego

 0,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033678946686462919060BELLEZZA JUSTYNA 

KOŁODZIEJ

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783364929690383399INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

IZABELA ISTEL

 172,5480Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.21.Z1501748505771012788Zakład Wyrobów 

Metalowych 

Metal-System Sp. z 

o.o.

 1 066,4250Żelazo i stal170405
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700156186441093991LEK. MED. EWA 

DEDO-GAWIOR 

SPEC. 

GINEKOLOG-POŁOŻNI

K-CYTOLOG

 6,4600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DD20.30.Z2707044606520008548"DEWRO" Wróbel Sp. 

J.

 0,4400Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,6990Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,6800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0960Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0072Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,4700Żelazo i stal170405

 0,0045Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733641536462101158"CENTRUM" S.C. 

BIAŁAS JULITTA, 

STRADOWSKI JACEK
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704604905481082088CIĘGIEL-TOCHACZEK 

ANNA

 0,0020Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803170012191956291522366SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

29 Z ODDZIAŁAMI 

SPORTOWYMI IM. 

ALFREDA 

SZKLARSKIEGO W 

DĄBROWIE 

GÓRNICZEJ

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,6700Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401081506602375770000435PPH RIKO

 0,9300Odpady z polerowania i wykańczania040109

 0,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,4500Żelazo i stal1704050729038499371794909USŁUGI 

ROLNICZO-TRANSPO

RTOWE Henryka Ku¶

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709286849541001659Praktyka 

Stomatologiczna 

Teresa Malirz 

-Muszyńska

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709290056341272085Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Grzegorz Opala

 5,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101K70.32.Z2711409986390003824ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ W 

KUŹNI RACIBORSKIEJ

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030701064515531148005KONTRAKTOWY 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DOMASIK ANDRZEJ

 0,0100Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

0401010035234196460322665Józef Kuchta

 0,0100Odpady z polerowania i wykańczania040109

 0,0200Inne niewymienione odpady040199

 0,0400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 220,0000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080728246769372377622DTL Sp. z o.o.

 0,5000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 7,0000Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308

 0,5000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,2000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 1,1000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 3,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Opakowania z drewna150103

 0,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,4000Metale nieżelazne160118

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 86,5700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.B2727139606461015439Przedsiebiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. 

z o.o.

 0,0320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 158,3570Żelazo i stal170405

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733366596481118705NZOZ Gabinet 

Stomatologiczny 

Sylwia Wójcik

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 9,3000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201092402884759542217947AD MOTO RAFAŁ 

ZAWISZ

 1,2750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4750Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 1,2000Olej opałowy i olej napędowy130701
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 0,8600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,9800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 21,0200Odpadowa papa170380

 6,2200Skratki1908012410807599691537485Pilchowickie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o.

 5,9000Zawartość piaskowników190802

 35,5400  8.34Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 209,2300Żelazo i stal170405G51.52.Z2780967056452312586"RADEX-STAL" s.c.

 297,9950Inne niewymienione odpady1201992766849706442952367ROHRWERK 

MAXHÜTTE POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,5600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 310,2370Żelazo i stal170405

 155,1540  43.60Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727689026451019223Niepubliczny 

Stomatologiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej "Art-Dent"

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 219,7700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072731551596341814801OST-POL Sp. z o.o.

 2,0200Odpadowa papa170380

 1,0100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0762Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031205538552220746524INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

AZ-DENT GRZEGORZ 

ZNÓJ

 10,7000Skratki1908013660748456492307456ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

OGRODZIEŃCU
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 43,2200Zawartość piaskowników190802

 462,1400  91.67Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1850Opakowania z papieru i tektury150101DN36.63.Z0728591729372386443"ZIPPER" Sp. z o.o.

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0820Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5540Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1370Cynk170404

 2,3000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302060131292411181364018Eneria Sp. z o.o.

 1,4630Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2920Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,9700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8320Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 1,2300Filtry olejowe160107

 6,8800Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102428886309542473544ŁUKASZ ŚWIĄTEK 

ŚWIĘTY

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2404617559491738434RADENT Radosław 

Goszczyński

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130004972715770002138MIĘDZYPOWIATOWY 

BANK SPÓŁDZIELCZY 

W MYSZKOWIE

 0,9860Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 14,4200Inne niewymienione odpady0202992416812306462894041ZAKŁADY MIĘSNE 

"BOROŃ" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.55.Z5322408095761450765FLORA Sp. z  o.o.

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6800Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508G50.30.B2764802336491282487AUTO-HANDEL 

BEDNARZ KAZIMIERZ

 0,3600Zużyte opony160103

 77,4150Metale żelazne160117

 0,4200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,4080Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012408403306423031525D-TEC S.C. 

KAZIMIERZ 

LEPIARCZYK, 

ROMUALD RYBARZ, 

TOMASZ WOJACZEK

 5,9610Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,8460Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,8000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0420Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2480Aluminium170402

 0,6020Żelazo i stal170405

 304,0400Kwas siarkowy i siarkawy060101DL31.40.Z2400252159372443460ENERSYS Sp. z o.o.

 0,3400Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 194,2200Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej100402
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 823,1600Inne cząstki i pyły100405

 59,5600Inne niewymienione odpady100499

 150,1800Kwasy trawiące110105

 48,0200Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 5,2400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,7900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 164,2540Opakowania z papieru i tektury150101

 78,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 52,3200Opakowania z drewna150103

 114,4900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 77,8900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0310Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 235,3200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 3,6080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3410Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,0350Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 271,8760Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 2,5600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 19,8030Miedź, brąz, mosiądz170401

 63,6240Żelazo i stal170405

 1,4200Odpady metali zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

170409

 2,2370Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 17,9000  3.40Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429491659691508006Natalia Sudoł-Ginalska

 0,0034Opakowania z papieru i tektury1501013809795706591427413Firma 

Usługowo-Handlowa 

"JOANNA" Joanna 

Szot

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1970Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110035536916340064947Zakład 

Remontowo-Budowlany 

Andrzej Dobrowolski

 15,0800Opakowania z papieru i tektury1501012768671566492037672FIRMA HANDLOWA 

"RABAT" TOMASZ 

SŁOWIKOWSKI, 

TOMASZ KOSIÓR 

SPÓŁKA JAWNA

 0,6300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413909516491451300GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

WNUK-WIKAREK

 0,0370Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802039300181708981520877VET - IMPORT 

LECZNICA DLA 

ZWIERZĄT KRYSTIAN 

WRONA, ADAM 

WEPS

 0,4600Opakowania z papieru i tektury1501011503237419490056520PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

PASADENA 

FRANCISZEK 

GONDRO

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727263936331020471INDYWIDUALMA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

ZARZECKA RENATA

 0,0490Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.51.Z1503749975731075529METALIZER ROBERT 

STAWIARSKI
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 0,0480Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092710720156430002909APTEKA "NA 

BAŃGOWIE" EWA 

IMIOLCZYK-GLADOS

 0,1140Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506E40.30.B0726869846521607392Przedsiębiorstwo 

Inżynierii Miejskiej Sp. 

z o.o.

 34,5200Skratki190801

 4 774,9500  1,064.52Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,3400Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802732225946511419789PHU KOMPLEX Sp. 

z.o.o.

 0,0900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,8600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 5,4200Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1895Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1800Aluminium170402

 32,0100Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416100225531716159BELLISSIMA GABINET 

KOSMETYCZNY 

ANNA PAWELEC

 6,8940Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201050035969736450000894P.P.H.U. 

"METALPLAST" Sp. z 

o.o.

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032738195306442851324PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

AGMA S.C. JUSTYNA 

I MACIEJ WIATER

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435625346341526634Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Zofia Kliś

 14,1400Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052715366506390013277ŁYCZKO WALDEMAR

 4,0900Odpady tworzyw sztucznych0702132776698506252178309MATBUD Sp. z o. o.
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 3,6200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,8180Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,1500Opakowania z drewna150103

 0,0740Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 3,7500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201021514780495730104281PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"SPÓJNIA" 

GRZEGORZ 

WICHLIŃSKI

 0,0950Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102DG24.62.Z6301453577810017450Kreisel - Technika 

Budowlana Sp. z o.o.

 11,6200Opakowania z drewna150103

 6,9400Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 39,8900Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 2,6850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030709135595471801179POLI-MED BIELSKO 

Sp. z o.o. GALENA 

Sp. komandytowa

 0,0290Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,2700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435305406462933717ZESPÓŁ PORADNI 

SPECJALISTYCZNYC

H NR 1 W TYCHACH 

SP Z O.O.

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501011519636905730005610P.P.H JOLEX S.C 

Jolanta & Janusz 

Kusiakiewicz

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,8250Żelazo i stal1704053614763906423190117SMART PLAC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 232,5640Opakowania z papieru i tektury150101I63.12.C0121921195471571905CEVA LOGISTICS 

POLAND Sp. z o.o.

 23,8370Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 130,3520Opakowania z drewna150103

 10,2560Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,4200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.11.Z0726415105471930037Szpital Chirurgii 

Małoinwazyjnej i 

Rekonstrukcyjnej Sp. z 

o.o.

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Inne baterie i akumulatory160605

 8,2470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1310Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142416298436412499928GRUPA 

WYBURZENIOWA 

POŁUDNIE SP. Z O.O.

 526,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 647,5100Gruz ceglany170102

 4,9600Drewno170201

 47,3400Odpadowa papa170380

 198,4900Żelazo i stal170405

 54,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 6,0400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 18,9500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 8,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013616361036452287233PAJDAK GROUP 

SZYMON PAJDAK

 1,4900Żelazo i stal170405

 2,3960Opakowania z tworzyw sztucznych150102I60.24.B0120054075270022391DHL Express Poland 

Sp. z o. o.

 4,5990Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0770Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718563436310013017MARLEX - FIRMA 

HANDLOWA 

STANISŁAWA 

STĘPIEŃ

 51,6200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012723570046331002208ZOK-TECH SP. Z O.O.

 3,2150Odpady spawalnicze120113

 2,3750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,9600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,2580Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

236



 0,4650Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2200Tworzywa sztuczne160119

 1,2550Inne niewymienione elementy160122

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0540Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Inne baterie i akumulatory160605

 3,4600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 52,5900Żelazo i stal170405

 2,2800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 10,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052401065869372459975SED-Ja Sp. z o.o.

 0,2200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 188,7950Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162428249666272731270CENTRUM UTYLIZACJI 

LUKDAR SPÓŁKA 

CYWILNA DARIUSZ 

BROŻEK, ŁUKASZ 

STAŚKIEWICZ
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 0,3130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 174,5980Metale żelazne191202

 26,5950Metale nieżelazne191203

 28,8950Tworzywa sztuczne i guma191204

 60,6300Szkło191205

 62,9390Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,3500Tekstylia191208

 0,0380Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 54,8390Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012401624109372463161AVIOMECHANIKA Sp. 

z o.o.

 0,2190Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 15,4290Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,4760Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 2,5640Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0240Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0600Żelazo i stal170405

 0,2300Aluminium170402271033096Printsystem PPHU 

Andrzej Pszczoliński

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180700084355480053624Z.P.H.U. 

EXPORT-IMPORT 

"KARGO" Karol 

Hławiczka

 0,0220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 1,2200Opakowania z papieru i tektury1501012400278465771886091F.H.U. ROGALIK S.C.

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726379626441016341SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANNA 

MASIOR-BULANOWS

KA

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092401834635771894021Firma 

Handlowo-Usługowa 

JKB Bartosz 

Jakubczak

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764077336491186720JAROSŁAW LIBERSKI 

ZAKŁAD 

POGRZEBOWY

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033661089176412538410CENTRUM 

KOSMETOLOGII S.C. 

EWA PAGAL, EDYTA 

KRZYSZCZYK

 0,0370Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132779208816482429608ELPROSYS sp. z o.o.

 0,4363Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0066Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Inne baterie i akumulatory160605
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404540575471917829"OTTO" Firma 

Handlowo-Usługowa 

Justyna Otto

 1,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205O90.02.Z0723214905471900421Zakład Gospodarki 

Odpadami S.A.

 1,2850Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 815,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 2 674,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 161,0400Opakowania z metali150104

 341,3800Opakowania wielomateriałowe150105

 1 605,1600Opakowania ze szkła150107

 0,0160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9960Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2690Filtry olejowe160107
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 0,1500Metale żelazne160117

 1,2600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2 505,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 817,3800Gruz ceglany170102

 707,9400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 980,8400Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów komunalnych i podobnych

190501

 12 183,7400Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 2 260,6600Inne niewymienione odpady190599

 3 162,4600Papier i tektura191201

 0,8600Metale żelazne191202

 1,9000Tworzywa sztuczne i guma191204

 1 041,0000Szkło191205

 853,5600Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 11 438,3000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 5 528,7000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 34 829,9900Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775670836511539269ART. DRACO TATTO 

ADRIAN KOPIJ
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 0,0006Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012418470666391991882DENTICA 24 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0024Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 1,4741Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1002Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1500507575731075050GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM.DARIUSZ 

BRYNIARSKI

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736598656321301381PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MARIUSZ MAJKA

 2,5500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502036304481357781121190GEGENBAUER-POLS

KA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1600Gruz ceglany170102

 0,9400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,5000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280F45.25.E2724297616260005641Przedsiębiorstwo 

Budowy Szybów 

Spółka Akcyjna

 0,4500Wody popłuczne i ługi macierzyste070601

 0,5200Odpady spawalnicze120113

 0,0900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,0170Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,1900Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0500Tworzywa sztuczne160119

 0,3300Inne niewymienione odpady160199
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 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 134,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4000Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,1500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1500Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 131,4100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0300Szkło170202

 0,3200Tworzywa sztuczne170203

 586,1780Żelazo i stal170405

 0,4800Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719843909541371149SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA TOMANA 

LIDIA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417550979691453593STUDIO PAZNOKCI 

EUFORIA RITA KLAK

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092722244736331000646Apteka "Pod Ręką" 

Alina Łuczka Sp. J.
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 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030708075679371842057ZAKŁAD 

POGRZEBOWY 

SP.C.SKRZYP 

DOROTA RUSINEK 

ROMAN

 1,1130Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z2405226695770203204Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

METPOL Włodzimierz 

Załecki

 4,6260Zużyte opony160103

 0,0590Filtry olejowe160107

 0,0380Okładziny hamulcowe zawierające 

azbest

160111

 0,0180Płyny hamulcowe160113

 114,9500Metale żelazne160117

 3,9390Metale nieżelazne160118

 12,5170Tworzywa sztuczne160119

 3,6300Szkło160120

 0,0400Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 2,6090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 1,0400Zmieszane odpady opakowaniowe1501060000130375260300291BANK HANDLOWY W 

WARSZAWIE 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8200Inne oleje hydrauliczne130113G51.57.Z0704764905471011135DIL SUROWCE 

WTÓRNE Sp. z o.o., 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 118,4600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,3500Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,5270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431005105472144708KONIOR CLINIC Sp. z 

o.o. Sp. Komandytowa

 0,0360Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 34,3390Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016900309728132720741Metal Team Sp. z o.o. 

Sp. K.

 3,4080Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 16,5600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2050Opakowania z drewna150103

 0,1950Żelazo i stal170405

 0,0480Freony, HCFC, HFC1406010158997245252318253Veolia Industry Polska 

Sp.z o.o.

(dawniejDALKIA 

ENERGY & 

TECHNICAL 

SERVICES SPÓŁKA Z 

O.O)

 1,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,5800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728211465531086209MARIA ŚLEZIAK 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA

 0,0010Opakowania z papieru i tektury1501012710620706310001617BAR "TEATRALNY" 

TOMASZ CZYŻEWSKI

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 35,0000Odpadowa masa roślinna0201030800629065321810001Gospodarstwo 

Ogrodnicze Mateusz 

Mularski

 2,2800Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104

 20,0000Odpady z upraw hydroponicznych020183

 250,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082778034486292015594FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA P & G PIOTR 

ZDZISŁAW 

PRZYSTALSKI

 0,6480Wody popłuczne i ługi macierzyste0706012712583306340130489JOY Maszyny 

Górnicze Sp. z o.o.

 1,2570Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 15,1100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 1,7900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 28,0410Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 12,3200Inne emulsje130802

 3,1270Opakowania z papieru i tektury150101

 6,0560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,9190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2800Filtry olejowe160107

 0,1410Szkło160120

 3,0990Inne niewymienione elementy160122

 1,2300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 38,2350  0.00Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 1,6010Miedź, brąz, mosiądz170401

 531,7600Żelazo i stal170405

 4,4770Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0130Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180014031196341882903REGIONALNY 

OŚRODEK 

DOSKONALENIA 

NAUCZYCIELI "WOM" 

W KATOWICACH

 0,0330Tworzywa sztuczne160119

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211
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 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 146,7000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083604143696351834863WEBA Opakowania 

Kartonowe Sp. z o.o.

 220,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8700Żelazo i stal170405

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092413641326321980152PGA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,5700Opakowania z papieru i tektury1501016397343227822155749"PERSONA" SP. z 

o.o.

 0,1684Opakowania z papieru i tektury1501012732742436422158672PŁAWECKA BOGNA 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "MARCO"

 0,0877Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 31,8670Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A0023906665470053574Mototechnika Józef 

Zborowski Sp. J.

 14,9630Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,9200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0072Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092412476406452487653APTEKA VITA S.C. 

EWA I KRZYSZTOF 

RAINER-JOŚKO MGR 

SABINA KOSMAŁA
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 7,6070Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603803651665006272747176BUSINESSBAR.PL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033608320496351835101Centrum Medyczne 

"FAMILYORTO" 

A.Garnek, A.Wycisło 

Sp. j.

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132781238106421174999P.H.U. GATTAKA 

ADAM GATNAR

 0,0002Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1960Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180011029325481558680Sąd Rejonowy w 

Cieszynie

 712,4000Odpady z remontów i przebudowy dróg1701812781560926412107934MIXBUD PATRYK 

BILKE

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092406676236321938492MANDRAGORA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717694086441095702INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

WOJCIECH FICENES

 27,2340Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z2401290966342570844Cortina s.j. Jakub 

Kasprowski, Wojciech 

Jendrysik

 0,0035Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2350Inne baterie i akumulatory160605

 1,1150Żelazo i stal170405
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 0,8600Zmieszane odpady opakowaniowe1501060101105545270103379"KONIG STAHL" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 13,7820Żelazo i stal170405

 0,9200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010723081245481334087FIRMA 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "MAR-MET" 

MARCIN SZTURC

 5,6800Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411970075532397710MAGDALENA 

JAŹWIECKA OGÓLNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 12,4880Odpady tworzyw sztucznych0702132731831096491520484INTRER DEVENTER 

Sp.z o.o.

 3,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 4,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0440Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0230Opakowania z papieru i tektury1501011503180079491109483MARIUSZ 

POWROŹNIK FIRMA 

HANDLOWA MEBLEX

 0,0220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 29,3200Opakowania z papieru i tektury150101G51.44.Z0038006756692296668"DAJAR" Sp. z o.o.

 16,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3400Zużyte opony160103

 2,0200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,0560Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132428510706462927243PRYWATNA 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

BARBARA 

FRYSZ-DOMAŃSKA I 

HENRYK DOMAŃSKI 

S. C.

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109277577779Apteka "ESKULAP"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033659338559542771678PORADNIA DLA 

SERCA 

A.DRZEWIECKA, 

W.GERBER SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,4000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204DH25.13.Z1509674505731001407CSF POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 50,6930Odpady tworzyw sztucznych070213

 730,0550Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,1100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,7800Zużyte woski i tłuszcze120112

 0,2800Inne niewymienione odpady120199

 21,0700Wodne ciecze myjące120301
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 23,5900Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 33,4660Inne niewymienione odpady130899

 89,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 13,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,4700Opakowania z drewna150103

 1,9100Opakowania z metali150104

 88,4800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,7220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 13,7440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5100Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 59,3750Żelazo i stal170405

 0,8700Odpady tworzyw sztucznych0702132705147296450000262HEDOX PRODUKCJA 

OKIEN 

IMPORT-EXPORT 

CHMIELEWSKI I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA
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 49,0000Odchody zwierzęce020106A01.24.Z2728998636451035802Ferma Drobiu Baron 

Ewa

 19,9000Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 4,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,1200Opakowania z tworzyw sztucznych1501021230202895512484676MG - Michał Goczał

 1,2700Opakowania ze szkła150107

 0,1200  0.10Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109DJ28.51.Z2707135646490006791"GALWANEX" s.c. 

Marian Rok Jacek 

Smolarski

 0,2500Odpady tworzyw sztucznych0702131409283925252395199"NEW ZINC" Sp. z o.o.

 134,7200Kwasy trawiące110105

 41,4500Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 221,9800  55.50Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż 

wymienione w 11 01 09

110110

 150,1400Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 25,1500Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 12,0000Inne niewymienione odpady110199

 7,6900Opakowania z papieru i tektury150101

 7,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,1800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4800Żelazo i stal170405

 0,0070Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022415564236312609004Elstim sp. z o.o.

 0,7160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0550Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130007226389542341601Szkoła Podstawowa Nr 

45 im. Karola 

Makuszyńskiego

 0,3450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,8100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.52.Z1504022515732280237PPHU Gabriel Burkiet

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6900Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033675617546443527666LADY SPA STUDIO 

URODY PAULINA 

STEPANIEC

 0,9000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206802701619176490008531Piekarnia-Cukiernia 

Łukasik Tadeusz

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

 0,7000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2731613559690454395APTEKA 

ŚW.BARBARY 

MATERA I MATERA 

S.J.

 1,1500Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305072427633835492106013Rafał Piszcz 

"RABEKA"

 0,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Tworzywa sztuczne170203

 56,2000Żelazo i stal170405

 29,1100Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 33,4120Inne niewymienione odpady190899

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208151481790EKOMEX-PILŚNIAK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,9000Inne emulsje130802

 0,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0130Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802426323405532503827Zespół Szkół w 

Gilowicach

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428251446272420943Magdalena Petrasz

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031518020765741486435PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MARIUSZ 

LEŚNIKOWSKI

 0,0011Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022738630866461247546RYŚ-KUPIEŃ SABINA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734201766441210184PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

RUSZKOWSKA-OLSZ

ENKO KRYSTYNA

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434210126372076646EWELINA 

KOPCZYŃSKA "EJKA"

 0,2025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727240066571805823PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Paweł Zimny

 0,1520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407042936431616602CENTRUM 

STOMATOLOGII 

EUROMEDIC 

AGNIESZKA 

KNAPIK-WOŹNIAK

 2,5920Odpady tworzyw sztucznych0702131214295606793055110HAPPY GIFTS 

EUROPE SP. Z O.O.

 1,6390Inne niewymienione odpady070299

 0,3040Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,4800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110
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 0,1890Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1640Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0690Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725763509541080854NZOZ Specjalistyczne 

Praktyki Medyczne 

VERA-MED

 5,7050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082762054266451997760BIURO HANDLOWE I 

SERWIS TW-TECH 

WOJTOWICZ TOMASZ

 1,4200Filtry olejowe160107

 7,4400Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1,5800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709233916321143982PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LESZEK 

FRĄCKIEWICZ
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 570,1300Odpady tworzyw sztucznych070213DE21.25.Z2779402866312362213Etisoft Sp. z o.o.

 0,2900Inne niewymienione odpady070299

 5,0300Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 3,1850Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 0,0250Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 35,9100Opakowania z papieru i tektury150101

 6,6310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,3130Opakowania z drewna150103

 0,0550Opakowania ze szkła150107

 1,5630Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,9350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0530Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Inne baterie i akumulatory160605

 0,8930Żelazo i stal170405
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022428737466262642435GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. 

MAŁGORZATA 

MARSIK

 0,0290Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,6950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2727291386341570977ABC DENTYSTA 

Katarzyna Dera

 0,1570Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736899326381323937BECHER CELINA 

"SHIRA"

 14,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.12.Z0004523346380000132S.P.U.H "ODNOWA"

 6,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022728572386461064627PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,0500Opakowania z papieru i tektury1501012402906809371116144P.P.H. TERMO 

BRAVO Jarosław 

Kobiela

 7,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4380Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082428558726412528104BELLATOR MASZYNY 

BUDOWLANE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3700Filtry olejowe160107

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7000Zużyte opony1601032702168836421015870ZIMOŃ BARBARA 

WULKANIZACJA 

Usługi i Handel 

Ogumieniem

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501012762022736331981130ADVICOM Sp. z o.o.
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 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Tworzywa sztuczne160119

 0,0670Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2660Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,7000Tworzywa sztuczne170203

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,2000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,5000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z2762533716312211431Remondis Gliwice Sp. 

z o.o.

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,0140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Filtry olejowe160107
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 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,8000  0.50Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722804955481534722INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM. HELENA 

BADURA

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3000Żelazo i stal1704052769802206261921067AUTO-LAK 

Lakiernictwo 

Samochodowe Dariusz 

Bylebył

 0,0120Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022709453466421850271BRZEŹNIAK-SZYMAŃ

SKA DANUTA

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736214896251663534GABINET 

KOSMETYCZNY 

LOREEN KATARZYNA 

KUNICKA

 11,8800Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A2765120396482314124Warsztat Wedliniarski 

s.j. Alfred Moj, Roman 

Moj
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033667780035472174371STUDIO URODY 

SYNERGIA 

KATARZYNA 

KOTOWSKA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141500201475730100780P.H.U. MOTIS Tadeusz 

Moczarski

 1,1530Aluminium170402

 0,4290Żelazo i stal170405

 1 906,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180E40.30.A0081783416310100130IDEA 98 Sp. z o.o.

 0,0120Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 7,2000Żelazo i stal170405

 1,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.90.Z0727298199372343899"MARRODENT" Sp. z 

o.o.

 0,1850Opakowania z drewna150103

 8,5550Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,1760Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,0690Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,5200Zużyte opony1601033698115056391939031MARIO SERWIS 

MARIUSZ KORCZOK

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521865386871629520PRYWATNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA - 

PIOTR BUCZEK

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020023935415480076660PPUH "INWEX" Sp z 

o.o.

 0,4700Opakowania ze szkła150107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0290Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800703565099371297341FHU BOŻENA 

MAJEWSKA FERO 

ZAJAZD SMREK

 1,9500Opakowania z papieru i tektury1501011507185925730304583 Jerzy Kaleta P.P.H. 

”EKO-KARTON”

 572,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013635675301132901545TECHNICAL 

SOLUTIONS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 52,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2 660,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 120,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 750,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 3 935,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318O90.02.Z0110891417280132515Remondis Sp. z o.o.

 100,1200Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

inne niż wymienione w 10 02 11

100212

 0,9000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,2550Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 2,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 42,7200Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 5 722,9820Opakowania z papieru i tektury150101

 3 932,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,8300Opakowania z drewna150103

 873,2000Opakowania z metali150104

 131,0800Opakowania wielomateriałowe150105

 2 498,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 141,0000Opakowania ze szkła150107

 1,1900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,7240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 91,5400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 41,6000Zużyte opony160103

 0,4100Filtry olejowe160107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2930Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,2000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 15,9500Żelazo i stal170405

 8,9800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 5,7000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 36 732,2000Lekka frakcja i pyły inne niż 

wymienione w 19 10 03

191004

 1 163,1800Papier i tektura191201

 604,7400Tworzywa sztuczne i guma191204

 200,0000Szkło191205

 7 223,8000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 31 074,9000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 7 456,0100Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z2782237017122756151NZOZ KOLDENT 

STOMATOLOGIA

 0,0522Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734060356462124366SMYŁA ZBIGNIEW 

TOMASZ

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723021335471260068DARIUSZ GASZEK 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030006866586481017849Dom Pomocy 

Społecznej Nr.2
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 0,0535Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z0727990105471959331ŚLĄSKA FUNDACJA 

BŁĘKITNY KRZYŻ

 0,0195Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8200Żelazo i stal1704052765380856391727464MAWI s.c. WIESŁAW 

WOLANIN I MARCIN 

PAŃCZYNIAK

 1,5000Oleje hydrauliczne zawierające PCB130101DN37.10.Z0013702595470049414Arcelor Mittal 

Recykling Polska 

(dawniej do 

18.12.2018Przedsiębior

stwo Przerobu Złomu 

SILSCRAP Sp. z o.o.)

 3,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 8,0740Miedź, brąz, mosiądz170401

 4,7140Aluminium170402

 100,9600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415751595771322247PRAKTYKA 

CHIRURGICZNA 

PIOTR JAROS

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093627447926472542534Orłowiec Kontny Sp. z 

o. o.

 4,0130Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012427806609372660252TEKNOMATIK 

SPÓŁKA CYWILNA 

TOMASZ MARKUZEL 

RADOSŁAW PERUŃ

270



 1,7400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,4940Żelazo i stal170405

 0,0000Inne oleje hydrauliczne130113G51.57.Z2780420236492089976Przedsiębiorstwo 

Handlowe "DARWEX" 

Dariusz Wojtala

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723006206291254871LUCYNA 

GRONOWSKA-GUCA 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

LU-DENTAL

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090705020235480055362Apteka pod "NAJADĄ"

 3,9900Opakowania z tworzyw sztucznych150102150032080Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowy 

"FOLPAX" Zdzisław 

Malasiewicz
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 182,9300Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072731088176311182874"FABER I SPÓŁKA 

SPÓŁKA JAWNA"

 543,5400Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,0000Smoła i produkty smołowe170303

 9 240,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,9200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 41,4100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,0100Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202036397256947822154106DENAR Sp. z o.o.

 25,1470Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3510Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501012411124889691540323MTM PROJEKT SP. z 

o.o.

 0,0200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,4300Żelazo i stal170405

 0,0700Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083643867535532361528TECH-MOTOR Rafał 

Jasek
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 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0080Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 3,4500Opakowania z tworzyw sztucznych1501022782054596272504166KO-RA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 659,7600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012400057965771019508BORKOMET SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 5,9800Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 5,3000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,1000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 33,1300Żelazo i stal170405

 5,6300Mieszaniny metali170407

 0,0720Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012408842956351780363POLVET 

HEALTHCARE 

TEODOROWSKI 

SPÓŁKA JAWNA
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 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,3050Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033644027076292403273Kącik Urody 

MAGDALENA 

LEWANDOWSKA

 0,4400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052724344956351006988ADS LEASE Joanna 

Wojas

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717614016411477988SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

MICHAŁ MIELNICZUK

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022415116796292224748AGNIESZKA GAS 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

"AGAWET"
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021503335389491356810PRO-WET S.C.

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778781406311718926F.H.U. "SZYK" Róża 

Ludkowska

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022433027806482669726GABINET 

WETERYNARYJNY 

WETKARDIO ANNA 

OLEJNICZAK-PYTEL

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092602212906562276905ARTMEDIK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3220Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

1603042777165906462538085P.H.U. ANMAR S.C.

 0,0390Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317N85.11.Z2715063249691186910SP ZOZ Knurów

 0,0160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9820Żelazo i stal170405

 0,5000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0360Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1 040,6410Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.81.B0034541506270015196STOKSON SPÓŁKA 

JAWNA JAN 

STOKŁOSA, HENRYK 

STOKŁOSA

 4,1840Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,6700Inne niewymienione odpady070199

 0,6700Inne niewymienione odpady070299

 0,3710Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0210Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 290,8410Opakowania z papieru i tektury150101

 136,8760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0680Opakowania ze szkła150107

 7,9170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3010Zużyte opony160103

Metale żelazne160117

 0,0130Metale nieżelazne160118

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5470Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 10,3840Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0780Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,6060Drewno170201

 0,1570Aluminium170402

 7,6780Żelazo i stal170405

 0,1070Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 343,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,4600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732769346442290707ŻABA ANNA 

Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082719980666442875419SPZOZ Rejonowe 

Pogotowie Ratunkowe 

Sosnowiec

 0,1800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3690Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6100Żelazo i stal170405

 1,5110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,7500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112435033886312243046CLEVER SOLUTIONS 

KRZYSZTOF 

TYCZEWSKI

 0,6450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718325496341093170SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LECZNICA 

DR N.MED. 

MAŁGORZATA 

KURKOWSKA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 229,9400Odpady tworzyw sztucznych070213DM34.30.A2736726186462312895"BOS Automotive 

Products POLSKA" 

Sp.z o.o.

 164,9600Inne niewymienione odpady070299

 0,0520Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 7,6300Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 64,1400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 17,0400Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0420Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0080Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 221,9900Opakowania z papieru i tektury150101

 26,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 271,0200Opakowania z drewna150103

 31,6700Opakowania z metali150104
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 1,5400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1770Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102404902906271522475MIRON TEDA Salon 

Fryzjerski

 7,0800Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401081513832315771647989Goc Mariusz 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo Produkcyjno 

Usługowe LEMAR

 1,3600Odpadowa papa170380

 5,2500Opakowania z papieru i tektury1501012705446186440011382Rejonowe 

Przedsiebiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji S.A.

 2,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3500Opakowania ze szkła150107

 1,4800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,2500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0200Inne baterie i akumulatory160605

 1,0200Tworzywa sztuczne170203

 118,7400Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,8830Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0650Aluminium170402

 12,7160Żelazo i stal170405

 0,4510Mieszaniny metali170407

 6 942,8700Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 0,9200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 229,5200Skratki190801

 372,6000Zawartość piaskowników190802

 15 910,4800  2,719.97Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0800Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435419409691459064AGAT DENT Praktyka 

Lekarsko-Dentystyczn

a Agata Trzcionka

 1,1400Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201052414237455771954444AQUA-LIVE EXPORT - 

IMPORT S.C.PAVEL 

VORONECKIJ & 

MAŁGORZATA 

KWIATKOWSKA

 37,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012774387476261869208BUDOWNICTWO 

INŻYNIERYJNE 

"IN-MAR" MAREK 

BĘBENEK

 0,8200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 114,4000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 63,6000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402092436851716521724525 AŻUR MAŁGORZATA 

I MIROSŁAW MI¦ 

SPÓŁKA JAWNA

 0,5400Inne niewymienione odpady070299

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,7930Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0198Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,6090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7940Żelazo i stal170405

 1,2700Opakowania z tworzyw sztucznych1501022701252356310117099Budman Ceramika 

Budowlana Mirosław 

Mańko

 0,0400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201212701038909540011845BLACHARSTWO I 

LAKIERNICTWO 

POJAZDOWE 

GRZEGORZ MILIC

 0,0550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Tworzywa sztuczne160119
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 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110I60.24.A2705625796470504238AUTO-MEN P.H.U. 

MENTEL MARIUSZ

 6,7200Zużyte opony160103

 247,9490Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,3550Żelazo i stal170405

 0,9600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0100Roztwory utrwalaczy090104240089250ZAKŁAD OPIEKI 

STOMATOLOGICZNEJ 

SAWDENT-POGOŃ 

S.C. JOLANTA 

SAWCZAK, 

BOGUSŁAW 

SAWCZAK, DOMINIKA 

SAWCZAK-PUDEŁKO

 0,0010Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032702185056481077171PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

"UŚMIECH" 

LEK.STOM. JULIA 

SMYŁA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0660Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082215925649581659595"INTEGRA KAMIŃSKI" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728279586471009274Alina Gruszka LEKARZ 

SPECJALISTA 

CHORÓB OCZU

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1140Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182409771576462832413"SZPITAL MIEJSKI W 

TYCHACH" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0250Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 11,5820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,9210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3400Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,2410Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,8170Opakowania z papieru i tektury1501012775001049542365978BP Service 

s.c.A.I.Kralewski

 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5230Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090700576175470280175Apteka Beskidzka 

Urszula Stanisławska 

-Siwek

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700519046271576011PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

SKRZYPEK 

ALEKSANDRA
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033625137859372238688KOZIAŃSKIE USŁUGI 

POGRZEBOWE 

"KIERPIEC" 

JAROSŁAW KIERPIEC

 4,4000Opakowania z papieru i tektury1501012780106329540003691UNIBIT SP. Z O.O.

 1,9000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 656,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012405770386462759521MAJOR SP ZO.O.

 705,4000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 6,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104

 89,1000Żelazo i stal170405

 3,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082733736956461046776FHU MOTO-SERWIS  

JAROSŁAW 

DĄBROWSKI

 0,1300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4500Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 4,1700Metale żelazne160117

 0,1500Tworzywa sztuczne160119

 0,7290Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0190Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012733188516351013824Praktyka 

Stomatologiczna 

Elżbieta Chrostek

 0,0184Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410000515732625831GO-MED 

MAŁGORZATA 

KOŁODZIEJCZYK

 1 529,4200Kwasy trawiące1101052435631206312653407FABRYKA DRUTU 

GLIWICE SPÓŁKA 

AKCYJNA

 801,0000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 4,9000Inne niewymienione odpady110199

 7,5950Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 161,6000Inne niewymienione odpady120199

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 28,9000Opakowania z metali150104

 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Zużyte opony160103

 0,1850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509466505741103279PRAKTYKA 

LEKARSKA 

PEDIATRYCZNA 

DOROTA ZAGALSKA

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030083904729541026406CARDIOTEST Sp. z o. 

o.

 0,0300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041463607227010357724TOYOTA KATOWICE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,7100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,3700Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0800Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 29,9420Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 2,7100Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,6500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 18,5790Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7440Opakowania z metali150104
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 4,9140Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,6300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,3300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,4760Zużyte opony160103

 2,8400Filtry olejowe160107

 0,0770Płyny hamulcowe160113

 0,1300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 13,8400Metale żelazne160117

 5,0500Tworzywa sztuczne160119

 4,6100Szkło160120

 0,2800Inne niewymienione odpady160199

 0,0320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2310Aluminium170402

 0,2200Żelazo i stal170405

 0,0380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214G52.31.Z2406213256412409718RUDFARM Sp.z o.o.

 0,0330Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

289



 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.11.Z2715261146390000010ZAKŁAD ZIELENI I 

MAŁEJ 

ARCHITEKTURY,USŁU

GI 

TRANSPORTOWO-SP

RZĘTOWE I 

OGÓLNOBUDOWLAN

E ALOJZY 

STRZEDUŁA

 120,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 110,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 149,1400Opakowania ze szkła1501072715592666350011639PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE 

"HALMAR" 

M.RZESZUTEK

 0,1200Filtry olejowe160107

 10,4800Zmieszane odpady opakowaniowe1501060727334886381016402ŻEMŁA MAGDALENA 

TERMEDIA

 3,1660Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052700631326310005035"HA-MOL" ANDRZEJ 

HAŁAT, WANDA 

HAŁAT SPÓŁKA 

JAWNA

 0,2800Filtry olejowe160107

 2,8800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,3080Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052726768736261013890K i A A.A. Szarlej s.j.

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,8710Zużyte opony160103
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 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0620Płyny hamulcowe160113

 0,0290Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0650Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 183,1390Metale żelazne160117

 8,9950Metale nieżelazne160118

 15,6980Tworzywa sztuczne160119

 4,7330Szkło160120

 0,1150Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 13,4810Inne niewymienione elementy160122

 0,2270Inne niewymienione odpady160199

 4,1190Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0780Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140034954626290008644SZEWCZYK DOROTA 

"STAMAR"

 10,8100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081503407979490837565FIRMA 

HANDLOWO-USďż

˝UGOWA ANDRZEJ 

BAJOR

 0,1100Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,1300Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 0,2000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 36,5100Zużyte opony160103

 0,5000Filtry olejowe160107

 0,1000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,2700Płyny hamulcowe160113

 0,3600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,6200Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1 820,6360Metale żelazne160117

 22,2240Metale nieżelazne160118

 54,6100Tworzywa sztuczne160119

 66,1200Szkło160120

 27,1100Inne niewymienione odpady160199

 118,5100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,4200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 1,9000Papier i tektura191201

 137,4600Metale żelazne191202

 15,6550Metale nieżelazne191203

 26,3200Tworzywa sztuczne i guma191204

 243,2400Szkło191205

 14,8200Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,9800Opakowania z papieru i tektury1501012404237896472356546SERWIS 

SAMOCHODOWY 

STAROSTA ŁUKASZ 

STAROSTA
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 0,2700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,6100Tworzywa sztuczne160119

 0,8300Żelazo i stal170405

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766223486332009365NZOZ ZDRÓJ 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKO-PIELĘGNI

ARSKA, PŁOSZAJ, 

ŚWIERKOSZ, WALUŚ 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0330Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729372276451091462GABINET 

OKULISTYCZNY 

Danuta 

Marońska-Strózik

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 10,1200Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080729240609371127030USŁUGI PRODUKCJA 

"GAMA BIS" 

STERNAL 

STANISŁAW

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733198276491092597NZOZ DIAMENT 

CICHOŃ ANITA
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033663420106423100172IF STYLIZACJA 

PAZNOKCI I 

KOSMETYKA 

IZABELA FISZER

 0,3600Opakowania z papieru i tektury150101DA15.81.A2735310076311632142Firma Prod.-Handlowa 

Piekarnia "CHLEBUŚ" 

Jan Kallnik

 0,1920Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0320Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0072Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162728335226421016929SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

POŁUDNIE

 0,8600Opakowania z papieru i tektury1501013614327259491622476FIRMA HANDLOWO 

PRODUKCYJNA 

DOMIPAK ANETA 

SZWEDZIŃSKA

 0,0140Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802011226928685492397559Ewa Berkowska 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

"APORT"

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727944559371478982FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "ROMA" ROMAN 

SZIMKE

 0,1390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0703833289371201803Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Lek. 

Stom. Alina 

Machalica-Cienciała

 0,0400Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0708544895481796385EUCOR Poradnia POZ 

SUCHODOLSKI 

MARIAN, 

SUCHODOLSKI 

MACIEJ

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764990896391318151GABINET LEKARSKI 

LEK. MED. MARTYNA 

DOMAGAŁA - 

LARYNGOLOG

 0,4842Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010723074905482251127NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"PRZYCHODNIA 

AKADEMICKA" 

STANISŁAW 

BOCHENEK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,4842Roztwory utrwalaczy090104

 0,0817Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0224Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434311119372544149USŁUGI 

KOSMETYCZNE 

SYLWIA NIKIEL

 1,2500Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.40.Z0062313805270103178"BATER" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 13,7370Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej100402

 65,5300Inne cząstki i pyły100405

 3,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,4700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418972206452234001MLK - DENT 

MARZENA 

LORENCKA-KUBIK

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032702309666311243825PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LIDIA 

MATYSIK-KAŁAMARS

KA

 3,5790Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201023685891115771983960HENITOM DRYJSKI 

SP.J.

 46,1700Żelazo i stal1704053666685106332236575GOIK Spółka z o.o.
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 0,0760Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110035160466340253861PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWE 

"TOMBOR" CELINA 

TOMAN, JERZY 

TOMAN SPÓŁKA 

JAWNA

 0,1130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Inne baterie i akumulatory160605

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733222326511032725SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM. BOŻENA 

DZIEDZIC-GRZONKA

 54,7800Inne niewymienione odpady0706990126099805210081906"COTY POLSKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 48,8700Opakowania z papieru i tektury150101

 8,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0050Freony, HCFC, HFC1406010024515405530018708ZAKŁAD 

ELEKTROMECHANIKI 

CHŁODNICZEJ ADAM 

SALACHNA

 0,0480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 22,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082765558826292130562Prezdsiębiorstwo Usług 

Kolejowych KOLPREM 

Sp. z o.o.

 3,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,8800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0650Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3800Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 17,1400Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 560,7600Żelazo i stal170405

 0,6970Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052408573419542629609ALLCOMP Polska Sp. 

z o.o.

 0,0045Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,7000Odpady tworzyw sztucznych070213

 14,9150Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,5800Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 7,2030Opakowania z papieru i tektury150101

 3,0480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,6100Opakowania z drewna150103

 0,7340Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,9050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,5820Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,2600Tworzywa sztuczne170203

 0,0470Miedź, brąz, mosiądz170401

 4,7900Żelazo i stal170405

 0,0860Mieszaniny metali170407

 0,0600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132765976626351600504Zespół Szkół 

Specjalnych im. Marii 

Grzegorzewskiej
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 0,0190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780197456311804933Indywidualna Praktyka 

Lekarska "SALUS" 

Izabela Maszczyńska

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092435621846252451018APTEKA NA RYNKU 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3500Inne niewymienione odpady0702993670322708792691299WASTER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 10,0800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,3500Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 1,9100Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 14,6000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,2100Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 5,0000Odpadowe emulsje i roztwory olejowe 

z obróbki metali zawierające chlorowce

120108

 53,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3800Zużyte woski i tłuszcze120112

 4,2300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 4,0050Wodne ciecze myjące120301

 10,6000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105
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 12,3960Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0950Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 17,9460Inne oleje hydrauliczne130113

 173,3830Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,2000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,5800Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 1 844,6830Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 14,1780Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 1,0500Syntetyczne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

130308

 0,6000Oleje zęzowe ze statków żeglugi 

śródlądowej

130401

 7,1000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,7300Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 23,1000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 2,4500Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 3,8000Olej opałowy i olej napędowy130701

 2,0160Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,8000Inne emulsje130802

 1,7500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 34,1850Opakowania z papieru i tektury150101

 45,6730Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,4800Opakowania z drewna150103

 2,9870Opakowania z metali150104

 0,0100Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0100Opakowania ze szkła150107

 86,5320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 143,6140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 86,6230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 63,5360Zużyte opony160103

 154,6670Filtry olejowe160107

 4,7800Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 6,4940Płyny hamulcowe160113

 54,8250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 19,2470Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 55,3010Metale żelazne160117

 83,3630Tworzywa sztuczne160119

 54,3610Szkło160120
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 0,0310Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 10,5030Inne niewymienione elementy160122

 19,0950Inne niewymienione odpady160199

 0,9790Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,7120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1270Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,4000Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 1,2800Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,7200Tworzywa sztuczne170203

 0,7600Odpadowa papa170380

 0,5300Żelazo i stal170405

 1,4900Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 2,6700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102406904506462791766ALCEA POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1 760,3000Opakowania z papieru i tektury150101G52.27.B8107666728521021463NETTO SP. Z O.O.

 98,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 388,1000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033813411609910035359SONIMED 

STOMATOLOGIA 

EWA 

SOCZYŃSKA-NIŻNIK

 0,0810Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160012859389542319837SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR27 

IM. 

PROF.WŁADYSŁAWA 

SZAFERA

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433986036263013428Centrum Pomocy Pod 

Wezwaniem Ducha 

Świętego w Bytomiu

 5 730,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A2403429095472045857Magneti Marelli 

Suspesion Systems 

Bielsko Sp. z o.o.

 13,1000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 87,0000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 456,8500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 9,8000Odpady spawalnicze120113

 29,0400  29.04Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114
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 1,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 520,5000Inne niewymienione odpady120199

 1,0000  0.00Wodne ciecze myjące120301

 7,8800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,7100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 79,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 20,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 83,1000Opakowania z drewna150103

 1,6000Opakowania z metali150104

 0,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4000Opakowania ze szkła150107

 2,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 13,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,7000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2000Metale żelazne160117

 0,4000Metale nieżelazne160118

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,9000Mieszaniny metali170407

 2 874,7000Metale żelazne191202

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081505228195760005595P.U.H "BROIMPEX" 

IMPORT-EKSPORT 

BRZOZOWSKI 

ROBERT

 0,3350Żelazo i stal1704051502291665751034781STU-RE P.W. MGR 

WITOLD KACZMAREK

 0,4050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412652986342669761JAN MACHULEC

 0,0360Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400448626443046866PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. EWA 

BZYMEK-ZIELIŃSKA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428710105482285215SALON 

URODY&#8222; LA 

MARITA" 

MAŁGORZATA 

SODZAWICZNY
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 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160004963435470205736BANK SPÓŁDZIELCZY 

W JASIENICY

 9,0290Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112735622326471894632"MORIC DRZWI" 

SPÓŁKA CYWILNA 

MORIC KAZIMIERZ, 

MORIC CELINA

 1,5100Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,5690Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,2250Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,7250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,3150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1950Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z0708072488950006659PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

ANIMALS KRZYSZTOF 

BUSZKA

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109240498267ABC s.c. Ewa 

Butyńska,Leonarda 

Moryson

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730323106341686272SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK.MED. 

EWA SNACZKE

 18,5800Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052408589036391047315M.K. DACHY - 

ADRIAN KONECZNY

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214277663042Apteka "VITA-FARM II"

 0,0370Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 13,7000Opakowania z papieru i tektury150101DG24.51.Z2712935616340197542Katowickie Zakłady 

Chemii Gospodarczej 

"Pollena-Savona" Sp. z 

o.o.

 4,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0420Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 2,1000Żelazo i stal170405

 0,3710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515147565732389767"KAMPOLMED" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703767079371093207HALINA 

BOREK-BANET NZOZ 

"BANET & BANET"

 57,8200Odpady tworzyw sztucznych0702132408444105771935174NEOTHERM HN Sp. z 

o.o., spółka 

komandytowa

 17,8800Opakowania z papieru i tektury150101

 4,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,7310Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z2404528516462586687"AUTO-ZŁOM" 

KRYSTYNA WITCZAK

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 45,2600Zużyte opony160103

 1,3500Filtry olejowe160107

 0,4180Płyny hamulcowe160113

 2,0700Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1 546,9560Metale żelazne160117

 10,5280Metale nieżelazne160118

 40,8680Tworzywa sztuczne160119

 6,9710Szkło160120

 0,0000Inne niewymienione elementy160122

 13,1160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0286Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419796555482645205OKO-DERM BASIURA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0011Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 6,7200Zużyte opony1601032782939376422861851ZAKŁAD 

SPRZĘTOWO-TRANS

PORTOWY HANNA I 

KAZIMIERZ PYSZNY 

S. C.

 3 500,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 60,0000Żelazo i stal170405G51.52.Z1502072719490087443KOMETIN-STAL 

Spółka Cywilna

 0,0540Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092415294555741842367PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

AGNIESZKA 

DEDERKO APTEKA
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775898256452257491"WOJMED" S.C. 

JOLANTA WOJTAS, 

ANDRZEJ WOJTAS

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501630139490026849SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

LEK.MED. HENRYK 

KWAPISZ 

SPECJALISTA 

UROLOG

 0,3050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767088606482335497NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ-PORA

DNIA 

ORTODONTYCZNO-ST

OMATOLOGICZNA 

S.C. MAŁGORZATA 

KUC-MICHALSKA, 

ANETA KARSK

 0,2850Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140004847656270012128SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA W 

ŚWIĘTOCHŁOWICAC

H

 23,5770Żelazo i stal170405

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709447896421040773PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

SZAREK 

JAROSŁAWA

 0,0350Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092419191046342780659MIRMIŁEK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 6,8000Odpadowa tkanka zwierzęca0202022417497776342764376CENTRUM 

DYSTRYBUCJI 

IMPERIUM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 78,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,8000Opakowania z papieru i tektury1501013632537256381813699KOMPOST WRONA 

Sp. z o.o. 

Sp.Komandytowa

 45,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 22,4000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,7200Opakowania z papieru i tektury1501012705597326340140737COMPUTERS & 

CONTROL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0330Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6010Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 1,4400Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DH25.21.Z2712509426310201931AIB SP. z o.o.  

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AK

CYJNA

 149,6370Odpady tworzyw sztucznych070213

 5,1840Opakowania z metali150104

 134,0500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1900Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803140704418185470291279"REMI-B"KRZYSZTOF 

BOIŃSKI,ADAM 

KROKOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,5300Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4230Żelazo i stal170405

 50,5800Papier i tektura191201

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092407693645751834665GADAR 

A.GAMBUŚ,D.GAMBU

Ś SPÓŁKA JAWNA

 1,4000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305072767632736341175086BEST Sławomir 

Kostyra
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0070Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1410Aluminium170402

 9,2840Żelazo i stal170405

 0,0013Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410398346422049440SUSKA-KOJDER 

MARIOLA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101014995348MARTPOL Marta 

Brzozowska-Lipko

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5400Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402091506172015770002227PPHU KAM-POL 

Grzegorz Piec

 0,4800Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0100Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012768873776422572609GABINET 

WETERYNARYJNY 

GODZIEK MICHAŁ

 0,0100Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0360Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0030Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082723242236411001926"PRO-DYM S.C. - 

WYTWÓRNIA 

MUSZTARDY I 

MAJONEZU" 

KACPRZAK 

KRYSTYNA, 

MAZUREK JANUSZ

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Opakowania z drewna150103

 3,0250Opakowania z metali150104

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214240380755MALWA s.c. Anita 

Pompa, Emilia 

Horbacz, Rafał Pompa

 0,0090Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0030Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,1223Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 3,3370Opakowania z tworzyw sztucznych1501021458844985252521356DAVITA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211
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 0,1630Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 65,7040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0380Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0195Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030708954425471845001KLUB INTELIGENCJI 

KATOLICKIEJ W 

BIELSKU-BIAŁEJ

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080700492565481018630 PĘKAŁA EDWARD 

USŁUGI-HANDEL-TRA

NSPORT MECHANIKA 

POJAZDOWA

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0080Płyny hamulcowe160113

 0,0230Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0080Inne niewymienione elementy160122

 0,0200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061519970805770003244P.H.U. ZŁOM-MAK 

Jerzy Kumor

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 205,0000Metale żelazne191202

 11,3740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768265716442993923BIO-DIAGNOSTYKA 

Sp. z o.o.

 0,1920Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1210Opakowania z papieru i tektury1501012729000236341150583FIRMA HANDLOWA 

TAMARANG-BIS 

DROZD ANNA

 0,0360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0145Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429244106131473908INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MONIKA 

GUSTYŃSKA-BARCZY

ŃSKA

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 194,2400Opakowania z papieru i tektury1501011473793275272718659RELLA INVESTMENTS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 13,7760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,8860Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 90,6160Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 20,1080Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.30.Z0727155855532214187SEWS-CABIND 

POLAND Sp. z o.o.

 1,4700Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,0070Inne niewymienione odpady110199

 94,6390Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 11,5840Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 17,5570Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 143,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 26,1410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 46,0310Opakowania z drewna150103

 0,1330Opakowania z metali150104

 1,0200Opakowania ze szkła150107

 0,3320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3060Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0310Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9420Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 13,9890Metale żelazne160117

 0,2400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706663856441055128NOWIŃSKI ANDRZEJ 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033687842105472187511VITALL CLINIC Sp. z 

o.o. Sp. komandytowa
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 0,0955Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033628969705732856996Mak Dentikal S.C

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775330784980147977"LAMBDA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0998Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432267996422176598NZOZ ALBADT mgr 

KARINA KLUSZCZYK

 0,0232Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 6,4200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052403180706391785556ZAKŁAD 

DEKARSKO-CIESIELS

KI "DACHDEKER" 

ADRIAN FOITZIK

 0,1160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208017319027 00091PKP POLSKIE LINIE 

KOLEJOWE SPÓŁKA 

AKCYJNA-ZAKŁAD 

LINII KOLEJOWYCH 

W SOSNOWCU

 88,1300Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 49,5100Drewno170201

 80,1570Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2560Aluminium170402

 6 142,0000Żelazo i stal170405
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 6 682,0000  1,670.50Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0202042714404476380010892JAROSZ MARIANNA 

FIRMA "SMALCO"

 119,5000Ziemia bieląca z rafinacji oleju070680

 1,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8300Metale żelazne160117

 0,4800Tworzywa sztuczne160119

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,9850Żelazo i stal170405

 0,4600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 27,2000Odpady tworzyw sztucznych0702132767668926472213249ALUMAST S.A.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0707772579371031620Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna  

Grażyna Wróblewska

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8000Tworzywa sztuczne1601190727100915531742694WOJCIECH WRONA 

AUTO CZĘŚCI 

WOJTEK

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2709144529690009726Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska w 

Zakresie Położnictwa i 

Ginekologii Marzena 

Zakrzewska
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 0,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I63.23.A2705048896340128015Górnosląskie 

Towarzystwo Lotnicze 

S.A.

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0540Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,2900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0840Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0120Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0400Żelazo i stal170405
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 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768827996292173554NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ZAKŁAD 

DIAGNOSTYKI 

MEDYCZNEJ S.C.

 1,1000Opakowania z papieru i tektury1501012780730589691333363P.H.U. AT I Z S.C. 

ARTUR 

PODSIADŁO,TOMASZ 

WOŹNIAK,ZBIGNIEW 

RAJS

 0,6150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Inne niewymienione odpady160199

 1,5800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033645112826462541012KOSMETYKA 

MOBILNA ANETA 

WACIĘGA

 6,1600Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113DM34.30.A1520717699491830878CGR Polska Sp. z o.o.

 94,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 0,6700Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,4500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 48,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,4200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2413379396482268660OPTIMED Dorota 

Pasternak-Grzelka

 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.24.B2721131186430010949ZTE Katowice Sp. z 

o.o.

 0,0700Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

324



 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 37,3000Zużyte opony160103

 0,2490Filtry olejowe160107

 0,0240Płyny hamulcowe160113

 0,1000Metale żelazne160117

 0,1000Metale nieżelazne160118

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,0120Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,1000Inne niewymienione elementy160122

 0,3000Inne niewymienione odpady160199

 0,2200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6950Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301100709270539371448685FUMAR TECHNIKI 

BEZWYKOPOWE 

Wojciech Furtak

 0,4850Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0700Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0160Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0430Filtry olejowe160107
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 0,0030Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,0230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 23,4000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113DM34.30.A2734297706482044920Zakłady Metalowe 

"POSTĘP" S.A.

 6 690,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,9700Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0000Inne oleje hydrauliczne130113

 1,6050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z drewna150103

 0,3000Opakowania ze szkła150107

 1,8800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 22,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0000Metale nieżelazne160118

 0,1000Inne niewymienione odpady160199
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 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,9000Żelazo i stal170405

 3,0440Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110012931166310110855"NOVAR" Sp. z o.o.

 1,0830Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 472,0520Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 12,9200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,1370Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4190Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z drewna150103

 3,7200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,7080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2120Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 2,5260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

160209

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Gruz ceglany170102

 100,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0410Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0560Aluminium170402

 44,5400Żelazo i stal170405

 0,2400Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 23,4800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,5890Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052768942716252140040NADWOZIA-PARTNER 

Sp. z o.o.

 2,3100Inne niewymienione odpady070299

 34,8420Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 29,1180Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 11,8400Opakowania z papieru i tektury150101

328



 11,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,7830Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 22,8470Tworzywa sztuczne160119

 2,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434982919372669046Ilona Mrozek - 

stylizacja paznokci

 0,1280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030726885009372326688Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

VERA-MED Zakład 

Lecznictwa Otwartego 

Sp. z o.o.

 93,5800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010001251216310101201Zakłady Mechaniczne 

"GLIMAG" Spółka 

Akcyjna

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,8300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,9500Wodne ciecze myjące120301
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 1,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 17,7200Żelazo i stal170405

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103276709925NZOZLR MEDICAL 

M&S Sp. z o. o.

 0,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101272338739222-002-53-74Piekarnia, Sklep 

Spożywczy - 

MALCHAREK 

HENRYK

 0,0000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102K70.32.Z2733385466321526269PUH DOM-EL III Sp. z 

o.o.

 150,0000Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301DA15.33.A2717151866450003065Przetwórstwo Warzyw i 

Owoców MARTER 

Podgórski Marian

 3,8000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 11,9100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2400565525771257308NZOZ Przychodnia 

Medycyny Rodzinnej 

Anna Słota

 4,5800Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DB18.22.B0706974695531175462"RONDO" Sp. z o.o.

 32,1960Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 1,9550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427550536292462583BETANIA-MED 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0700Odpady tworzyw sztucznych070213G51.51.Z2711739706420000576ECOL Sp. z o.o.

 1,2400Inne niewymienione odpady070299

 0,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 9,7600Popioły lotne z węgla100102

 0,0000Kwasy trawiące110105

 0,0050Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 5,3410Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110
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 25,1060Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,6150Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,1300Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 11,2950Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,3150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 10,1360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2120Filtry olejowe160107

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0530Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 32,2350Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 37,0200Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 0,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 8,3240Żelazo i stal170405
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 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716727496471021269Specjalistyczna 

praktyka lekarska dr n. 

med. Jacek Węglorz 

specjalista urolog

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182762755406341397059Klinika Weterynaryjna   

Krzysztof Czogała

 0,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,1730Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032426262325532264794TRYCHOESTETICA 

Dorota Zapalska

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2769571556431633285NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD LECZNICTWA 

AMBULATORYJNEGO 

BYTKÓW - 

SZEJA-ZABAWA, 

MORAWIEC, 

KNAP-ULBRICH I 

PARTNERZY,SPÓŁKA 

LEKARSKA

 46,7000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222006565163FABRYKA CZAPEK I 

KAPELUSZY 

"KASZKIET"
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033603186906423188712USŁUGI 

KOSMETYCZNE 

"PASTELOVE" 

AGNIESZKA 

ADAMCZYK

 2,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2770975712220473210DERASERWIS 

Tadeusz Dera

 0,4500Filtry olejowe160107

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031500369355731097577NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ - 

PRYWATNA 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

JANUSZ KUCHARSKI

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412511326312593355Centrum Odnowy 

GALATEA M. 

Sobel-Dudek, 

M.Sobel-Twardowska

 0,0050Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022408085036342661920CENTRUM 

KOSMETYCZNO-DER

MATOLOGICZNE 

DER-MED S.C. 

AGNIESZKA 

HANDOR-PERZ, 

RENATA 

TŁUSTOWSKA

 0,3500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 54,3190Metale nieżelazne1601181501455645731035441PRZEWÓZ 

ZAROBKOWY 

ROZBIÓRKI I SKUP 

ZŁOMU CIERPIAŁ 

LONGIN

 0,4050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z276707783Przychodnia Rejonowa 

SPZOZ

 0,0500Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097303567728981289925SANVET JAROSŁAW 

JUROWSKI

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 1,1620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722699786462123183SPOŁECZNE 

STOWARZYSZENIE 

"HOSPICJUM 

IM.ŚW.KALIKSTA I"

 8,5810Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709331132220050811PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI WIESŁAW 

SICIARZ

 1,5500Odpady tworzyw sztucznych070213K74.30.Z2403354992050000782i2 Analytical Limited 

Sp. z o.o.
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 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3,3300Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,7100Opakowania ze szkła150107

 6,7520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 240,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3240Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 20,4460Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 17,4270Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508
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 31,7400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 13,0600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,2860Aluminium170402

 261,0600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 26,4800Żelazo i stal1704050007290956321925325SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

14 IM. MAJORA 

HENRYKA 

SUCHARSKIEGO W 

JAWORZNIE

 0,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051006990955741752925Zakład Stolarski MAZI 

Marcin Mazanek

 0,0470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.10.B1505293655730019210PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE BOSEL BOGDAN 

SZCZEPAŃSKI

 0,2110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2700Filtry olejowe160107

 0,5680Metale żelazne160117

 0,4800Tworzywa sztuczne160119
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 0,7830Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032435610326492299917GABINET 

WETERYNARYJNY 

ROTIWET S.C.

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732482406442250961PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

URBAN-CYPLIŃSKA 

MAŁGORZATA

 0,0011Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022715030606340189502NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

STOM-MIX

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 15,1140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163671179475771982825ELECTRONICS 

URBAN RECYCLING 

GIL SP. J.

 1,0780Metale żelazne191202

 1,4980Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030035594006340067070Wydawnictwo Witański 

HENRYK WITAŃSKI , 

TMCh HENRYK 

WITAŃSKI

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782802486412176409MARIUSZ JASKÓLSKI 

SALON FRYZJERSKI 

"STYL"

 0,0128Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163678378485732885851FIRMA 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWA MUSTAF 

DENTAL S.C. 

SERGIUSZ ALBIŃSKI, 

MAGDALENA 

ALBIŃSKA

 4,7400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082722530906260003754Górnicze Zakłady 

Dolomitowe S.A.

 0,5200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4700Filtry olejowe160107

 2,6000Inne niewymienione odpady160199

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 160,7000Żelazo i stal170405
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 0,0320Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.11.Z0705886685471060889Centrum Medyczne 

"ESCULAP" Sp. z o.o.

 1,2870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 7,4300Zmieszane odpady opakowaniowe1501062767121176462622294INWESTDOM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8,5400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 25,2500Żelazo i stal170405

 1,2200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101242862530GABINETY 

STOMATOLOGICZNE 

"NOWY HELP" S.C. 

ADAM GRELA, EWA 

BORYŚ-KURPANIK

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 0,1170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022429749506292464978HUTREM SERWIS 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 10,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 42,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716733936481068597SCHALLER-PRUSZKO

WSKA TERESA

 0,0030Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317O90.02.Z0004718056290012060ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

"PROMIEŃ"

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4600Zużyte opony160103

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032738447696421434584Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

BOŻENA 

MURA-MAŃKA

 0,2700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142432749766511715588CENTRUM 

KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO I 

USTAWICZNEGO W 

ŻORACH

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722175796441121032Prywatna Szkoła 

Podstawowa nr 5 Twoja 

Przyszłość Wontek 

Magdalena

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,3080Metale żelazne1601170704251339371125456Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"ARMOT" Aleksander 

Dziewoński

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.13.Z2709516026451091232PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM. 

BARBARA PIASECKA
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0310Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026341779579561704720WALDEMAR 

KALINOWSKI 

GABINET 

WETERYNARYJNY - 

USŁUGI 

WETERYNARYJNE

 0,6400Baterie i akumulatory ołowiowe1606012779527056252211604UNITRANS Sp. z o.o.

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729677026261945122Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Andrzej Ochała

 5,6000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502O90.01.Z2409275736391756916EKOBUT SEBASTIAN 

BUTYŃSKI

 66,0600Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 14,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419466506442359103DENISIUK CELINA 

CENTRUM ZDROWIA I 

URODY CALINE
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 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132714984706471036319PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

MOSIŃSKI MAURYCY

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033669254506311679698OCH-DENT Alicja 

Ochman

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030034628536340197223ESILCO SP ZO.O.

 0,2000Żelazo i stal1704051503598165741733661Andrzej Korzekwa 

Producent Stolarki 

Budowlanej 

"KORZEKWA"

 0,0230Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802406661676342641389LIMATHERM 

COMPONENTS Sp. z 

o.o.

 15,0480Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 4,3760Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 7,3300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,8600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 2,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8780Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0730Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,5230Miedź, brąz, mosiądz170401

 3,0060Aluminium170402

 1,5780Żelazo i stal170405

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,7400Papier i tektura191201

 0,0150Opakowania z papieru i tektury1501012737521396271204516"SAMPEX" Marek 

Stolorz

 0,0410Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783131506442788436CZAJOR AGNIESZKA 

ZAKŁAD 

POGRZEBOWY IRYS

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1519828715751731445NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MEDICUS" S.C. 

JÓZEF-BARBARA-KAT

ARZYNA MOCNY

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1360Zużyte opony1601032738940236451540049FIRMA ADAMCZYK 

NATALIA ADAMCZYK

 0,1500Żelazo i stal170405

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022778664726471740024GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEKARZ 

WETERYNARII 

Tomasz Wala

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030006865466271172940REPUBLIKA DOM 

POMOCY 

SPOŁECZNEJ
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781130366431653738"PARTNER" S.C. JAN 

KĄDZIELA, HALINA 

GAJOS

 1,0800Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

1101061515460065731006474SLIMEX AG 

MAŁGORZATA 

ŚLIWIAK

 1,1200Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,4200Opakowania z papieru i tektury1501011461273005272677009RINGIER AXEL 

SPRINGER POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 202,6100Papier i tektura191201

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711425146321529405GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA ŚCIEŻKOWSKA

 0,4180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130007318966291522550II LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄC

E IM.STEFANA 

ŻEROMSKIEGO W 

DĄBROWIE 

GÓRNICZEJ

 0,3120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 73,5000Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

0202011506340275770001021UBOJNIA ZWIERZĄT 

RZEŻNYCH Dariusz 

Machura

 45,7000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 16,0900Inne niewymienione odpady020299

 222,0200Opakowania z papieru i tektury1501012737296726422466043FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA MARTEX SPÓŁKA 

JAWNA KRYSTYNA 

NOSIADEK, 

GRZEGORZ 

NOSIADEK, IZABELA 

NOSIADEK

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 54,4600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,3000Zużyte opony160103

 0,0840Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3910Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1440Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132400539679542508998AGATA I SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,3610Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 51,2520Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0110Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182419481176482753817TECHNOLOGIE NDT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ W ORGANIZACJI

 0,9300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 1,1400Roztwory utrwalaczy090104

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Inne baterie i akumulatory160605

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730828979541885836INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA-

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA 

WACH-MALARA

 0,3895Opakowania z papieru i tektury1501012426440179691417717Firma 

Handlowo-Usługowa 

Izabela Wiercioch

 0,0760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434374099542746350BUD-MED 

S.BUDZIOSZ,I.PALKA-

KISIELOWSKA 

SPÓŁKA JAWNA
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032702294436421852146Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Roman

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132710094656420403966PRZEDSIĘBIORSTWO 

ODZIEŻOWE LAZAR 

BOŻENA LAZAR

 0,0230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 220,7000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DH25.13.Z2769402036443017333TOYO SEAL POLAND 

Sp. z o.o.

 1,4500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 37,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 4,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 30,0400Opakowania z drewna150103

 5,4200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0640Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9400Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,0140Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 12,7800Żelazo i stal170405

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766979266421502558KAZNOCHA JOLANTA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183817238039542798418OŚRODEK 

DIAGNOSTYKI I 

LECZENIA CHORÓB 

KOBIECYCH ORAZ 

SCHORZEŃ SUTKA 

TOMMED - BULA 

TOMASZ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZI

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0676Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,3270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,8730Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0001Odpady amalgamatu dentystycznego180110
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 3,1000Opakowania z papieru i tektury1501012411019295482580167CANEA.PL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0880Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 12,6000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 4,4500Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z2735721186342176952DÖLLKEN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,0600Opakowania z drewna150103

 0,1700Opakowania z metali150104

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083643970992220900675AUTO SERWIS MGR 

INŻ.ŁUKASZ ŁYP 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0160Aluminium170402

 0,4850Żelazo i stal170405

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2702128279690771084Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Ośrodek Zdrowia

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033803871776482705250Instytut Zdrowia i Urody 

Ilona Szczypkowska

 0,0038Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2700138786440507278APTEKA NA ROGU 

MGR FARM. ANNA 

BARAŃCZUK

 1,6000Inne niewymienione odpady0203992705034996480003986PIEKARNIA. HANDEL 

ART. SPOŻYWCZYMI 

S.C. ARNOLD 

WYCI¦LIK, JERZY 

WYCI¦LIK

 1,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082711103366340069525BOGDAN NOWAK 

BOMA

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 56,2000Zużyte opony160103

 0,2800Filtry olejowe160107

 3,5950Metale żelazne160117

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,9780Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5430Aluminium170402

 0,7600Papier i tektura191201

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2701520836471052689NZOZ 

"ORTHODENTAL"  

PPHU MAŁGORZATA 

UCHER

 0,0226Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,8740Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.52.Z2701645196492064479"B.S.K. RETURN" S. 

A.

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 22,5380Zużyte opony160103

 0,7020Filtry olejowe160107

 0,3300Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,7140Płyny hamulcowe160113

 0,2060Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2,6410Zbiorniki na gaz skroplony160116

 784,8170Metale żelazne160117

 83,5820Metale nieżelazne160118

 50,0910Tworzywa sztuczne160119

 17,5740Szkło160120

 5,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6 908,6070Metale żelazne191202
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 6,7340Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,1590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515080989491646910NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA "OPTIMA" 

S.C.ELŻBIETA 

ZATOŃSKA,MAŁGORZ

ATA PACZKOWSKA

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z0106571759372188022S.P.Z.O.Z. Szpital 

Kolejowy w 

Wilkowicach-Bystrej

 0,1650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4700Opakowania ze szkła150107

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2600Żelazo i stal170405

 0,0300Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 7,6200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 5,7800Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0400Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 15,0000Skratki1908012432571795532512789ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

ŚLEMIEŃ SP. Z O.O.

 61,0700  7.32Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142782629606342531910IFM ELECTRONIC Sp. 

z o.o.

 1,4400Papier i tektura191201

 12,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301043206247159552254186PKP CARGOTABOR 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 142,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 10,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 102,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 28,9500Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 13,3000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,9150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 16,5500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 22,5600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 1 190,0000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 565,6000Metale żelazne160117

 3,1000Tworzywa sztuczne160119

 2,3150Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 1,2000Inne niewymienione elementy160122

 318,0000Inne niewymienione odpady160199

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 37,1000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,5000Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych

0402210726073879372321774"BIEL-FLAG" FLAGI, 

BANDERY, REKLAMY 

Sp. z o.o.

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033615718816342587000STOMATOLOGIA 

"TWÓJ UŚMIECH " 

AGNIESZKA 

KOSOWSKA-PATERE

K

 0,8300Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800001440355860102292PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLU 

ZAGRANICZNEGO 

"BALTONA" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2707149776290011379APTEKA "ARNIKA" 

S.C.
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 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719664456381022590PSZCZYŃSKA 

SPÓŁKA LEKARSKA 

"MEDICES" SPÓŁKA 

Z O.O.

 2,1700Opakowania z papieru i tektury150101010725511FM POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5540Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 57,9180Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142705546869542223758MIEJSKIE 

PRZEDSZKOLE NR 75 

IM. JANA BRZECHWY

 0,9110Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 6,8900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001019703610509281696511PROBET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0840Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5460Zużyte opony160103

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2580Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,3600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,4400Gruz ceglany170102

 6,2000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,1400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 7,6500  7.27Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 07 01 

11

0701122405353606262846149Triochem sp. z o.o.

 4,9000Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 2,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133641934976322014850ASPEKT 

LABORATORIUM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0260Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021520802545732241160GABINET 

WETERYNARYJNY 

"VETIMUS" ZATOŃ 

MAGDALENA

 0,0300Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073676429906462955529CTS TECHNOLOGY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,7000Odpadowa tkanka zwierzęca0202023800077206423209673Zakład Wędliniarski 

POTRAWA S.C. 

Danuta Potrawa, Marek 

Potrawa, Seweryn 

Potrawa

 0,7900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101O90.01.Z1505154465770002888Komunalny Zakład 

Budżetowy

 0,2700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Zużyte opony160103

 0,0050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 54,2800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 12,0000Inne niewymienione odpady190899

 5,0750Zmieszane odpady opakowaniowe150106I63.12.C2711239886340255251PAKT Degórski, 

Miernikowski, 

Sendobry s.j.

 0,6500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

360



 0,1480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,2020Opakowania z tworzyw sztucznych150102A01.24.Z2781654356422829965P.P.U.H. JAJ-POL Sp. 

z o.o.

 0,4400Żelazo i stal1704050034413196270004927P.W. Golland Grzegorz 

Goł

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408878856292106109STOMATOLOGIA 

BAJDA ANNA EDYTA 

BAJDA-TYRNA

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 12 757,4500Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

0101022735318006472067405Barosz - Gwimet Sp. z 

o.o.

 102 059,5600Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412

 12 757,4500Odpady z flotacyjnego wzbogacania 

węgla inne niż wymienione w 01 04 80

010481

 1,3432Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,4448Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1530Opakowania z metali150104

 0,1628Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7500Zużyte opony160103

 0,0618Filtry olejowe160107

 0,2866Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 13,3000Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033618926975492388069Dotyk Piękna Salon 

Kosmetyczny Anna 

Mieszczak

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728213609372081672SALONIK 

KOSMETYCZNY 

KUFEL AGNIESZKA

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032708980616261083732SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

GINEKOLOGIA I 

POŁOŻNICTWO 

JERZY PETEJA

 1,7500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734777856462065474NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"DENTICA" NZOZ 

EWA 

GODZIK-BORTNOWS

KA

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033632054209691616078Laser Skin Care 

Monika Hoinca
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 0,0337Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042767918786472221697REHABILITACJA 

ROMAŃSKA I 

SKORUPA SPÓŁKA 

JAWNA

 226,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013613183089542754792KONIOR 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 178,0000Gruz ceglany170102

 119,7400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

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

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,2800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733538766341191582F.H.U. "FART" 

GABRIELA PASZEK

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721996815471427019Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Pielęgniarska 

Małgorzata 

Korzonkiewicz

 0,0500Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

1602150084550075480051157FIRMA JANECZKA 

JANINA BIAŁAS
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033025495839542559582LILU KATARZYNA 

MRUKWA-SUŁOT

 0,0200Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701042431822575741203236BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO 

MECHANIKA 

STANISŁAW 

STRZELCZYK

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1800Zużyte opony160103

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,0000Żelazo i stal170405

 0,1050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214F45.32.Z2712932206480001303KAEFER S.A.

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 63,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 38,3200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707439625481247980GABINET LEKARSKI 

PRAKTYKA LEKARZA 

DOMOWEGO NZOZ 

SZCZUDŁO ANDRZEJ

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,3530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723262635471903187NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ARS-DENT" SPÓŁKA 

CYWILNA JANINA 

KLUCZYŃSKA,DARIU

SZ CHROMIK

 0,0630Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724813136481006403PHU "U DANIELI" 

TWARDOCH DANIELA

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413836786281915779Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna Lekarz 

Stomatolog Marta 

Woźniak-Szopa

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778548886451702718SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DERMATOLOGICZNA 

MAŁGORZATA 

KOCOT

 0,0347Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769370816472072961INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA BEATA 

OŚLIZŁO
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709500576441102253NZOZ Dental Serwis

 0,0011Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022706212536461160302INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA EWA 

SURMAN-NOWAK

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Żelazo i stal1704052405963726391907249WMB 2 SP Z O O; SP 

KOMANDYTOWA

 0,2500Opakowania z papieru i tektury1501012735551436381314051ZIOBRO RYSZARD 

ZAKŁAD ROBÓT 

BUDOWLANYCH

 3,9500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,3000Szkło170202

 0,9200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764293506491282369FONFERA-KASPERCZ

YK MARIA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0200Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198DH25.24.Z1502083425730005320Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe "BOŚ"  

Jadwiga Boś, Wojciech 

Boś
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 0,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 14,1600Żelazo i stal170405

 0,1880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712636376341137855Stomatologia Danuta 

Borczyk

 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0490Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318E41.00.B2719885826330015717Jastrzębski Zakład 

Wodociągów i 

Kanalizacji S.A.

 1,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0980Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,4940Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Zużyte opony160103

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1820Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,6090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0220Inne baterie i akumulatory160605

 0,9760Tworzywa sztuczne170203

 0,0010Aluminium170402

 7,3020Żelazo i stal170405

 0,0330Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 152,3200Skratki190801

 172,3800Zawartość piaskowników190802

 7 441,0000  1,414.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413085996451415261INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

MARIA POWROŹNIK
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736670086452013493Gabinet Kosmetyczny 

Alina Spyra-Han

 2,0820Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062717040536251365363AUTO-CENTRUM-SER

WIS ZBIGNIEW 

STANIK

 0,6720Zużyte opony160103

 0,2720Filtry olejowe160107

 5,4500Metale żelazne160117

 0,1700Metale nieżelazne160118

 0,3170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434035345482609043ESTETIQ MOBILNY 

SALON 

KOSMETOLOGICZNY 

KATARZYNA 

CHOLEWA

 0,0019Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410008786311937723GABINET KOSMETYKI 

PROFESJONALNEJ 

"SATIN" AGNIESZKA 

KASZEK

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501436775731066097GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IWONA RYDECKA
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427432166431669047PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY 

Marta Podolecka

 1,5840Żelazo i stal1704052704746746320011801PPHU "DEK-MUR" 

ZAKŁAD 

DEKARSKO-MURARS

KI SZKULIK MAREK

 12,4000Skratki190801E41.00.B0001723336310112311Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 

Sośnicowicach

 5,8000Zawartość piaskowników190802

 24,7000  2.30Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042778213406342464148Centrum Zdrowego 

Serca TELCOR  Sp. z 

o.o.

 0,2250Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.B2732774486311090824"SKORPION" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WO-PRODUKCYJNE 

LUDKOWSKI 

MIROSŁAW

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132400788035482363412FIRMA RUDMET 

Orawski Marcin

 2,7000Żelazo i stal170405

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022414669809690072742PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"REKSIO" BEATA 

TUSZYŃSKA
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 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776872266452193006NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

GABINETY 

STOMATOLOGII 

RODZINNEJ DR N. 

MED. JOLANTA 

KASPERCZYK

 0,3240Opakowania z tworzyw sztucznych1501022401139946312458858AUTO WŁOCH 

GRZEGORZ WŁOCH, 

TOMASZ HAŁAT 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0116Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433435886431616772Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Bożena Ksol

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502032720592876350014158"TRANSCORNELIA" 

Sp. z o.o.

 0,6500Filtry olejowe160107

 0,4000Tworzywa sztuczne160119

 0,0655Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093406607765030059791MK PHARM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0565Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031519900898992081312PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY 

AGNIESZKA 

DUDEK-JADCZYK 

LEKARZ 

STOMATOLOG

 455,7200Odpadowa tkanka zwierzęca0202023689849716351844399DROBKAL Sp. z o.o.
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 2 467,0000  641.42Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,0210Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021215176376772357461GEO MEDICAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,6070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,7330Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 49,0900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.13.Z2768394806272390975"CENTRUM 

MATERIAŁÓW 

MEBLOWYCH CMM" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,6240Inne niewymienione odpady030199

 5,1440Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 1,0330Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,0950Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 4,7120Opakowania z metali150104

 0,8060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Mieszaniny metali170407

 0,9840Opakowania z papieru i tektury1501010062160505270204293"WURTH POLSKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,7800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080703958925481044283KĘDZIOR IRENEUSZ 

ZAKŁAD MECHANIKI 

POJAZDOWEJ

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,1450Tworzywa sztuczne160119

 0,0600Inne niewymienione elementy160122

 9,3800Skratki190801K70.32.Z2717751206351042518Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej

 10,0500Zawartość piaskowników190802

 596,2200  64.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,1670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2766178506412177308NZOZ PORADNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ 

"TEGRAMED" S.C. 

TERESA SEWERYN, 

STANISŁAW 

SEWERYN, PAWEŁ 

PALACZ

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502032764656019691142806TOMASZ 

STAWARCZYK Firma 

Handlowo Usługowa

 0,2500Zużyte opony160103

 114,9650Opakowania z papieru i tektury150101G51.46.Z2737014329542184194MEDICARE-GALENIC

A SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4340Opakowania z drewna150103

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,3830Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701042400495306511640583"URZĄDZENIA I 

KONSTRUKCJE" 

SPÓŁKA AKCYJNA

 38,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,4200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

374



 0,6200Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 106,0000Żelazo i stal170405

 61,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022724907436471031368USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

LEK. WET. ELSNER 

ANDRZEJ

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042762891106481059374INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JOLANTA 

ITMAN

 7,0800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011507708135730039164Firma „MTJ” Jerzy 

Jabłoński

 0,4800Żelazo i stal170405

 0,4320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082428305766472164841Naprawa Pojazdów 

Samochodowych 

Roman Jański

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0720Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0260Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092435060796272737982FARMACJA I MY. 

E.SIWY-KAMIŃSKA 

SPÓŁKA JAWNA

 104,7940Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216DJ27.41.Z2726467199540021772EDELMET Sp. z o.o.

 10,8960Metale żelazne191202

 20,5500Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0280Szkło191205

 6,6200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112732967606311907509KALMET Spółka 

Akcyjna

 0,0170Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 4,2100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 27,2270Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 1,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 9,4940Opakowania z papieru i tektury150101

 14,9880Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,5600Opakowania z drewna150103

 14,9600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 8,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,0000Inne niewymienione elementy160122

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,6800Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 4,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,6280Miedź, brąz, mosiądz170401

 427,2880Żelazo i stal170405

 0,0060Mieszaniny metali170407

 1,6200Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709435196421038486SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

URSZULA GRODOŃ

 0,4960Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081502337945731033732"AUTO-SERVICE" 

TOMASZ DYDERSKI

 0,0850Filtry olejowe160107
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 0,3060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768721869542349123DUGIEŁŁO-MICHALIK 

S.C. 

MAŁOSZEWSKA-DUG

IEŁŁO JOANNA, 

MICHALIK HANNA

 0,0680Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709725966511017594PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI-LARYNGO

LOGICZNY LEK.MED. 

ALICJA 

MICHALSKA-SKWAR

A

 0,0430Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112433400126423183910ZESPÓŁ 

SZKOLNO-PRZEDSZK

OLNY NR 15 W 

RYBNIKU

 0,0620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032426415339541824177Instytut Urody Grazia 

Urszula Szajter

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033643679746262361765GABINET 

KOSMETYCZNY 

GOSH'A 

MAŁGORZATA KUC
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 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031505537545731045735NZOZ 

LABORATORIUM 

ANALIZ LEKARSKICH 

JOANNA CHOREK

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130000003079542246268Prokuratura Okręgowa 

w Katowicach

 4,4390Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769329719541060716SOLARIUM-KOSMETY

KA GRAŻYNA 

OPOREK

 0,2260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033611314492220898837STOMATOLOGIA 

POLAK S.C. JACEK 

POLAK, DOMINIKA 

NOWAK-POLAK

 1,1480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.D0706060605471072042NZOZ 

LABORATORIUM 

ANALIZ 

MEDYCZNYCH 

EUGENIUSZ BIRONT
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 0,2290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032710598136461079563Zakład Opieki 

Zdrowotnej Centrum 

Medyczne "MEDICUS"

 0,0610Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764401796261454401MICHAŁ EKKERT 

USŁUGI ZARZĄDCZE

 0,1800Kwas azotowy i azotawy0601050728501659372385461"POLMOTORS" Sp. z 

o.o.

 0,4000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,2700Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 17 934,5770Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 166,1400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 6,8450Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 36,9500Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 81,0570Opakowania z drewna150103

 188,5800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 20,4400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8410Metale nieżelazne160118

 0,0340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 4,6960Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,4000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133680372006342903694ZESPÓŁ SZKÓŁ I 

PLACÓWEK NR 2

 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 38,4800Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011121515465905731020540FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

WITRONA MARCZAK 

KRZYSZTOF

 1,4700Żelazo i stal170405

 43,3930Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701042403738969491993818M+H TEKSTIL 

SYSTEM POLSKA Sp. 

z o.o.

 86,7000Odpady tworzyw sztucznych070213

 54,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091521617745741880190PUNKT APTECZNY 

IRMINA JANIK-FILUS

 19,8700Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z0706215905471842468Szpital Wojewódzki w 

Bielsku-Białej

 5,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2880Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,1900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,1350Żelazo i stal170405

 3,3870Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 184,4400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 29,6730Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,6040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,3160Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 6,4900Opakowania z papieru i tektury1501012717959146270011086IGNIS JACEK SKOLIK

 12,7700Papier i tektura191201

 1,1900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112710727716450004515ZAKŁAD PRODUKCJI 

RYNKOWO-EKSPORT

OWEJ TOP-POL 

ARTUR TOPOLSKI

 5,3070Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 12,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 120,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,8530Aluminium170402

 1,0750Żelazo i stal170405

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160723437876381557078"MEDYK" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521907415751725887NZOZ GODENT Marcin 

Gowarzewski

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101517000685732447045Galwix s.c. K.Zasada, 

W.Brzdąk

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,0000Inne niewymienione odpady190899

 0,3900Wodne ciecze myjące1203010105016395260302870SIEMENS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,3650Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0930Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133641249872220900847ZESPÓŁ SZKOLNO 

-PRZEDSZKOLNY NR 

4 W MYSŁOWICACH
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 0,2300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 265,5200Inne smoły050603DL31.62.A2711878246390003994SGL CARBON 

POLSKA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 163,4000Inne niewymienione odpady050699

 2,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 53,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 138,8400Opakowania z drewna150103

 2,3400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 15,3400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,6200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,7400Tworzywa sztuczne170203

 6,4000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 125,8800Żelazo i stal170405

 34,2200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0180Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301041503987335731101818Polerpol Piotr Janus

 0,0300Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,0170Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.23.Z2400183405482429890Inżynieria Maszyn 

Klimatycznych i 

Urządzeń Specjalnych 

Sp. z o.o.

 0,0200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Miedź, brąz, mosiądz170401

 3,7000Żelazo i stal170405

 0,4420Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800723489515471770094PRZEDSZKOLE NR 56 

W BIELSKU-BIAŁEJ

 1,9100Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222F45.34.Z2774951136443032611BECK & POLLITZER 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1700Inne niewymienione odpady070299

 64,2500Opakowania z drewna150103

 10,2200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0650Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,7800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0580Zbiorniki na gaz skroplony160116

 0,4100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 43,9600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,3400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,6200Odpady z budowy, remontów i 

demontażu zawierające PCB (np. 

substancje i przedmioty zawierające 

PCB: szczeliwa, wykładziny 

podłogowe zawierające żywice, 

szczelne zespoły okienne, 

kondensatory)

170902

 3,4770Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521859295751745861BARBARA 

BAMBYNEK - SALON 

KOSMETYCZNY 

URODA
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733637006261124299JOANNA 

STELMASZYŃSKA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436913785080049168PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

lek.dentysta 

MARTYNA MORDAL

 0,1320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767591946421921255UROMED NZOZ Usługi 

Pielęgniarskie

 457,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012761950186252033373K.B.S.DIAMENT-SER

WIS MIROSŁAW 

KUPIŃSKI, 

GRZEGORZ STRÓŻ 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0030Inne niewymienione odpady1013992766418254980120518"REGNUM-DENT" 

LABORATORIUM 

DENTYSTYCZNE 

SPÓŁKA CYWILNA 

DZIWIS DANUTA, 

CICHOŃ GRZEGORZ

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

388



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722219486311003475FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA GRAŻYNA 

POREMOV

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032708972516261059343INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

EWA 

BURNAT-POŹNIAK

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

1201202433831516351508834AUTO ODNOWA 

Stanisław Lipina

 0,0060Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,0150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082418403486472545247POL-EKO 

LABORATORIUM 

POMIAROWE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0070Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DF23.20.A2728660596520005136LOTOS Terminale S.A.

 0,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1208Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6000Aluminium170402

 37,2400Żelazo i stal170405

 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130081975745730302590EKOVITA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0506Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0193Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0063Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102702079096411074380MIRELLA POLOCZEK 

"MIRELLA" - SALON 

FRYZJERSKI

390



 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042776595206421120957SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK.MED. 

ANNA 

PALENGA-KOWALCZ

YK

 0,9940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F2733146176422059355LABORATORIUM 

ANALIZ LEKARSKICH 

ZIELIŃSKI PIOTR

 0,0060Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,8500Metale żelazne191202DD20.40.Z0729004435480007558FIRMA SINGO-J 

EXPORT-IMPORT 

JACEK CIEŚLAR

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429595549372559286Alterlook KLAUDIA 

GORCZEWSKA

 0,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709682416481038892PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY 

DOKUPIL JOLANTA

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031000835667691880495DENTAL STUDIO 

ROBERT DUDZIC 

(dawniej ROBERT 

DUDZIC 

PERFECT-DENT)

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2707283826521016946INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA   

JAGOS-SZYPUŁA 

BARBARA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 26,5000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z2762772366351576243ERG-SYSTEM 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0230Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 6,7000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 45,3350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1600Filtry olejowe160107

 1,0400Aluminium170402

 95,0000Żelazo i stal170405
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022781649388971117708Przychodnia 

Wetrynaryjna 

NUMSEN Witold Pusz

 0,0200Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803170008409646340003590SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

"SILESIA"

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031474495945213679627SPA SPORT RELAKS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1509719195731068452GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEKARZ 

STOMATOLOG 

DANUTA 

SOBKIEWICZ

 0,0078Aluminium1704023647362368971825517EPLAST SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 12,6130Żelazo i stal170405

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031500507709490020367EWA BREWCZYŃSKA 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA
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 0,0174Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509265285730024205BARBARA 

KNYSAK-CHOTECKA

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721206446521377443SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JÓZEF 

TOMASZEK

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403191296482396004PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

"ESTEDENS" LEKARZ 

STOMATOLOG 

M.FLAKUS MARZENA 

FLAKUS

 1,7000Żelazo i stal1704053666091636511721123ZAKŁAD TECHNICZNY 

ŻORY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410621066451759405GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIA KOWALCZYK
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 0,3130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402852126262810571NZOZ BIF-MED S.C. 

ARKADIUSZ 

WAWIERNIA, 

MARIOLA 

ROYKIEWICZ

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415077499491879867NZOZ 

LABORATORIUM 

MIKROBIOLOGICZNE 

SŁAWOMIR SŁABISZ

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782798486342534481SALVIA - LEKSTON I 

MADEJ SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0360Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012431378486972134501Gabinet Weterynaryjny 

św. Franciszka 

lek.wet. Katarzyna 

Smołka

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 4,8000Opakowania z papieru i tektury1501010704075959371979075Cosmo Sp. z o.o.

 6,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,9000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,4000Aluminium170402

 0,0503Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704644005481046098GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANDRZEJEWSKI 

ZDZISŁAW

 0,0104Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0006Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729581989541182023NZOZ Przychodnia 

Stomatologiczna 

ESDENT

 0,1649Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431135175732843829NZOZ KA-DENT 

SPÓŁKA CYWILNA

 2,8000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201090704478965470292497XANTHI Bogdan Matyja
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 1,1800Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B0702193045491021384Kasprzycki Jan F.H.P 

PIOMAR

 4,6400Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033699217546252400328ANNA 

TYNDEL-JÓZEFIAK 

"ODNOVA"

 9,5990Odpady tworzyw sztucznych0702132414809732050002195SAPA POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,1000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 14,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802414176159542688954 BON APETITO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DK29.24.B5323835557542739320ZARMEN Sp. z o.o.

 12,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0350Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,7000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

397



 0,0900Zużyte opony160103

 0,4370Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3580Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 432,0800Żelazo i stal170405

 4,9000Inne materiały izolacyjne zawierające 

substancje niebezpieczne

170603

 0,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2730626476411281498Andrzej Wolny Auto 

Serwis

 0,0003Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162431330466342459035KANCELARIA 

NOTARIALNA 

DANUTA 

TELECKA-HARTOWIC

Z NOTARIUSZ

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318M80.22.G0001816166321894151Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Nr 4

 0,0705Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417938095732235248EWA PORADOMSKA

 0,1510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703818265471031422PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA MIKOŁAJCZYK

 0,0290Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729840662220051271ZESPÓŁ GABINETÓW 

SPECJALISTYCZNYC

H "MINI - KLINIKA" 

NARCYZ WOJTOWICZ

 0,0310Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9000Odpadowa tkanka zwierzęca0202020721879045471848904PRZETWÓRSTWO 

MIĘSNE MICHALEC 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768893536421581546STUDIO URODY 

"CHARME" ANDRZEJ 

FRANKOWSKI

 1,5400Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280G51.87.Z0104653461130082801JUNGHEINRICH 

Polska Sp. z o.o.

 1,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5630Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,6940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4720Filtry olejowe160107

 1,7500Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

 0,1350Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012409563916262917027PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

SZOMBIERKI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1090Roztwory utrwalaczy090104

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0800Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163676025596252377204F.H.U. Paweł 

Grabowski

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106G52.31.Z2765926829542302185Apteka "SALIX" s.c.

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 1,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101O90.01.Z2701507016260002826BYTOMSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

I

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Szkło160120

 0,0360Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,5230Żelazo i stal170405

 289,9000Skratki190801

 403,1100Zawartość piaskowników190802

 13 141,7500  2,491.57Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721487666411768869DENTARIS PIOTR 

MALARA
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 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419463198691820944PROCHASEK 

MAŁGORZATA 

STOMATOLOGIA 

Małgorzata Prochasek

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2716761676311179688PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. ZBIGNIEW 

CHLEBOŚ

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092436170865481629204Apteka"LAWENDA" 

mgr farmacji Renata 

Roman

 46,9800Opakowania z papieru i tektury1501011465990965252550889EPISO 3 ARENA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8300Opakowania ze szkła150107

 0,1400Odpady tworzyw sztucznych0702130700045905470168998PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE A/B/C BOGDAN 

SERAFIN, PIOTR 

GRACA SPÓŁKA 

JAWNA

 3,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1700Żelazo i stal170405

 709,7000Opakowania z papieru i tektury150101G50.30.A2762490796340011017Auto Partner S.A.

 52,3890Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,8200Żelazo i stal170405

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2767684546251467566EDYTA BORYCKA; I 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

EDYTA BORYCKA II 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA L

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131203833996792916969ARGE PALIWA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0190Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Opakowania z papieru i tektury1501012762890736491223214AUTO-MYJNIA 

KOZERA IWONA

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032738998426421427791SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

WOJCIECH BIJATA

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728232639372376812RODZINNY DOM 

"SENIOR" SPÓŁKA 

CYWILNA IZABELA 

RYBCZYŃSKA, 

GABRIELA JASEK

 1,5000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304DI26.81.Z2731526696321347621DIAM SERVICE Sp. z 

o.o.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727835056431136026NZOZ REHAVIT 

LESZEK STRZELCZYK

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032433651185741965130Przychodnia 

Weterynaryjna Boli 

Łapka Aleksandra 

Pisula
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 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2400551049372408653Monika Stanisz 

"Praktyka 

Stomatologiczna"

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,5800Żelazo i stal1704052414911105471340465AD SERVICE Daniel 

Konior

 0,0150Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012419135386292454750CENTRUM 

WETERYNARII - 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

R.BIENIAS-ODROBINA

, A.ŚWIERCZEK S.C.

 0,0250Roztwory utrwalaczy090104

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 176,3600Inne niewymienione odpady0301990027488085750007575INVADO Sp. z o.o.

 35,5000Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114

 0,3400Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 19,5000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 54,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 26,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,1250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,0000  0.02Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,2290Aluminium170402

 14,7600Żelazo i stal170405

 5,1400Mieszaniny metali170407

 180,0000Odchody zwierzęce020106A01.24.Z2704959206451046361Ferma Drobiu Piotr 

Lasek

 0,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

406



 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731479126462005650GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IRENA KURCZYŃSKA

 1,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502O90.02.Z0115988889511022183SEPARATOR 

SERVICE Sp. z o.o.

 30,0720Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 3 141,4310Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 2,3600  0.71Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 895,0870Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 3,0000  0.90Inne niewymienione odpady190899

 8,4200  2.53Uwodnione odpady ciekłe191103

 6,1000Inne niewymienione odpady070299I60.24.B2736507816292039117Huta Katowice Zakład 

Transportu 

Samochodowego Sp. z 

o.o.

 4,4560Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,8620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 16,8000Zużyte opony160103

 0,0760Filtry olejowe160107

 416,1000Metale żelazne160117

 6,9000Metale nieżelazne160118

 0,9000Tworzywa sztuczne160119
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 0,0380Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,5000Inne niewymienione elementy160122

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,6950Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732190436491437375RADZIWONOWICZ 

NINA PRYWATNY 

GABINET LEKARSKI

 2,5300Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072434624425532476639Przedsiębiorstwo 

Budowlano Projektowe 

FRAKTAL Marta 

Kupczak

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092417086955532479537ŚWISTERSCY I 

KOSTYK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501013633246326452545190YASAI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania ze szkła150107

 7 802,8400Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412DF23.20.B1521168165732522491WMB DROGBUD Sp. 

z o.o.

 0,0100Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070703

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

408



 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4600Inne niewymienione odpady0202990727893076380004897WYTWÓRNIA 

MAKARONU 

KAWALEC ZBIGNIEW, 

CZYŻ MAREK 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727446526271102767DERMICS Gabinet 

Kosmetyczny Jolanta 

Pawletko

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2707278856311047722Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Sabina Machel

 0,1600Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032780081156262700782PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

S.C. BEDNARSKA 

IZABELA, BORÓWKA 

TOMASZ
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 0,1330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408789529372560579FAMILIA 

-MED-LEKARZE.SIWE

K I PARTNERZY

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.11.Z2762676866342305444Okręgowy Szpital 

Kolejowy w 

Katowicach- 

S.P.Z.O.Z.

 0,5310Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 19,7520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,7950Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779969506391716650WALDEMAR 

HLUCHNIK USŁUGI 

POGRZEBOWE 

ZAKŁAD STOLARSKI

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033631465506492159398Malwina Drejowicz MM 

Studio Fryzur i Urody
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 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022709570656461056266INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

HALINA STASIK

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2100Baterie i akumulatory ołowiowe1606010723359315532011722AG-SERWIS Adam 

Urban

 2,6560Inne niewymienione odpady1201992711241666371411025PPHU "RAILING" 

ANDRZEJ 

TWARDOWSKI

 1,1410Aluminium170402

 21,5000Żelazo i stal170405

 3,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.62.Z1507391289490085059PPHU MET-BRON 

Janusz Brożyna

 1,2220Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012778673886312353651ICHEMAD - PROFARB 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

(dawniej: PROFARB - 

Grupa Chemiczna sp. 

z o.o.)

 0,8200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 75,3700Żelazo i stal170405

 0,3980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433934399492166678Przychodnia 

Stomatologiczna 

KADENT Monika 

Kunicka-Gardoń
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 209,7000Metale żelazne1912023642504796443516898SCRAP-METAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 137,9000Metale nieżelazne191203

 8,8100Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032772106886431217049SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JADWIGA 

MODRZEJEWSKA

 0,0000Odpady zawierające arsen0604030002968806341045231WOJEWÓDZKA 

STACJA 

SANITARNO-EPIDEMI

OLOGICZNA W 

KATOWICACH

 0,0026Odpady zawierające rtęć060404

 0,2596Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4740Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0092Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0122Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0100  0.00Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001
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 0,0050  0.50Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. 

koncentraty) zawierające substancje 

niebezpieczne

161003

 4,5900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762147096481686289SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. GABRIELA 

DYRDA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762898256481996386SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

GINEKOLOGIA 

POŁOŻNICTWO 

MARIAN CISZEK

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032928747706562196566CORAX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0380Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,2410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502651405771179494ELŻBIETA PAŁĘGA 

NZOZ NEOELDENT, 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY, 

Poradnia Medycyny 

Estetycznej

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730999816451223745GABIMET 

STOMATOLOGICZNY 

LEKARZ 

STOMATOLOG 

HENRYK KAZYK

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2717901186461073141NZOZ "Helpmed" im. dr 

med. Tadeusza 

Boczonia

 0,7550Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062700121306421007250MECHANIKA I 

BLACHARSTWO 

SAMOCHODOWE-PO

MOC DROGOWA 

KLECZKA JANUSZ

 0,0150Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2330Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6500Metale żelazne160117

 0,0065Metale nieżelazne160118

 0,0550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0074Aluminium170402
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 0,3000Żelazo i stal170405

 0,0087Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091508964025730233848APTEKA PRYWATNA 

GORSKA I 

SZYMAŃSKA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033804066446342633237KAMA STUDIO. 

KAMILA 

BROMBOSZCZ

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501539319490246261GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA JASIŃSKA

 0,0136Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180708454735471745498WYŻSZA SZKOŁA 

EKONOMICZNO-HUM

ANISTYCZNA

 0,1050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082727703366310104441Mechanika Pojazdowa 

Marian Małkiewicz

 0,1240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035322190287511620664MEDICAL-DENT 

KUCHARSKI 

GRZEGORZ

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091402752705361794923"APTE-MEDICA" Sp. z 

o.o.
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 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2700461806491117280GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"ZĄBEK" PŁOSZAJ 

MAŁGORZATA

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032780715916342495930GABINET 

WETERYNARYJNY 

"ELKA-VET" POLOK 

MICHAŁ

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030710092305530000430LABORATORIUM 

MEDYCYNY 

NATURALNEJ 

BONIMED 

KRZYSZTOF BŁECHA

 30,8000Opakowania z papieru i tektury1501010039001066270012950NOVICHEM Sp. z o.o.

 25,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 45,6000Opakowania wielomateriałowe150105

 11,2360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1 919,4000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 3,3430Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,5830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z0002959695532089279SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKUŃCZO 

LECZNICZY

 4,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0000Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022416824419491598128Radosław Teleszko

 0,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400103662220445403SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JOLANTA 

SIKORA

 0,1920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080035136976321165535LESZEK 

ZGRZEBNICKI 

AUTO-SERWIS 

"WAMER"

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0410Filtry olejowe160107
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 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782492506351043328SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

LEKARZ 

STOMATOLOG 

KRYSTYNA 

JAWORSKA-SZAFRA

NIEC

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,4950Opakowania z papieru i tektury1501013560082305512277121BELMEB Sp. z o.o.

 0,0175Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723384036271103867SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KRYSTYNA 

HORZELSKA

 0,1780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427643656492147834Krzysztof Jupowicz

 5,8000Odpadowa tkanka zwierzęca0202022416711186443464411SILESIA PET FOODS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1200Opakowania z papieru i tektury1501012418757505732574619ROBSON Robert Kić

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0990Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

140604O93.01.Z0122131985271456418Perfect Clean Sp. z 

o.o.
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 0,4660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410143506443091424NZOZ UdentE Marta 

Urbańczyk-Elżbieciak

 3,4500Aluminium1704020728829695532281108USŁUGI 

TRANSPORTU 

TOWAROWEGO 

GÓRA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0140Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317G51.51.Z0160538285252138640Polski Gaz S.A

 0,9000Zużyte opony160103

 0,0960Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 30,9800Żelazo i stal170405

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502264179490797601GABINET LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY 

JAROSŁAW 

LEMAŃSKI

 0,0740Opakowania z papieru i tektury1501011004662447292639622"ATID" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

419



 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412067526472503728NZOZ "ADSUM" EWA 

JACEK. JANINA 

KACHEL, SABINA 

GŁÓD PIELĘGNIARKI I 

POŁOŻNA-SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706379419371032140PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DARIUSZ ADAMIEC

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213L75.23.Z0003197765481057073ZAKŁAD KARNY W 

CIESZYNIE

 0,7710Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0560Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0260Aluminium170402

 11,0240Żelazo i stal170405

 1,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,2280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0730Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022774585896341621976PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

AGATA FARON

 0,1000Odpady tworzyw sztucznych0702132781387639691351119"GLASS PRODUKT" 

Sp. z o.o.

 569,2500Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 13,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 107,1000Szkło170202

 0,0055Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140727418849371311880StandLab MIROSŁAW 

FIRLEJ

 0,0005Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100035991676271013064NZOZ Lecznica Dzieci i 

Dorosłych Szpital 

im.I.Mościckiego

 0,2590Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 4,3900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,4090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501012775510826262648337P.I.-W. ATRONIK - 2 

S.C. Joanna Galas, 

Marek Galas

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0670Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132765676326312243307ZARZĄD BUDYNKÓW 

MIEJSKICH I 

TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO 

SPÓŁKA Z O.O.

 0,3410Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0220Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,3100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012410749315472099557"TOKMASZ" S.C. 

ROBERT I GRZEGORZ 

JASIŃSCY

 12,6800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,0000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,0600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,3280Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,0480Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6660Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 10,1900Żelazo i stal170405

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734146849691175757GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

S.C. B. 

SZAFRANIEC-HAPONI

K, J. HAPONIK

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0380Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090704947505530001464APTEKA - Małgorzata 

Gruszka

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781797626472234286NZOZ "SAB - DENT" 

SABINA SKABA
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781376286441879757SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.MED.IWONA 

ŁABĘCKA-GORCZYC

A

 3,8860Odpady spawalnicze1201132738106066411079638FIRMA 

HANDLOWO-PRODUK

CYJNA "NET" 

JOANNA 

WARWAS-KŁUSAK

 1,0220Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801123658375836292476898MEMAW SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2060Opakowania z metali150104

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2768744176312289545ANIMED Sp. z o.o.

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.12.Z2719615776270025409Starochorzowska 

Fundacja Zdrowia i 

Ekologii

 0,1850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,2260Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0707116665471323076Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Ewa Putowska

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782943976511576997INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

SEBASTIAN GOGOL

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022726540382220274137Jarosław Kokoszczyk 

Stomatologia 

Kokoszczyk

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 138,0000Odpadowa papa1703803606744785252607218MK EXPLOSION 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0000Opakowania z papieru i tektury1501012417447686312620253PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH I 

BYTOWYCH Sp. z o.o.

 68,9980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 197,9240Tworzywa sztuczne i guma191204
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 4 458,9730Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 316,2420Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych1501021417783979512278370MŁYN I 

ELEKTROWNIA 

WODNA W OSIEKU 

K/OŚWIĘCIMIA 

STASIEWICZ SPÓŁKA 

JAWNA

 0,6500Opakowania ze szkła150107

 3,7340Żelazo i stal1704052733884786482034293WC SERWIS ¦LˇSK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 2,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013652935975472164852EPALO Sp. z o.o.

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083632652146452545089PALIGATECH SP. Z O. 

O. SP. K.

 7,0000Zużyte opony160103

 10,0100Żelazo i stal170405

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042730517156291234673SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA BOŻENA 

KLIMCZYK

 41,5000Opakowania z papieru i tektury1501013631984175252639193ATRIUM POLAND 1 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ PLEJADA 2 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 6,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 59,4200Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 1,5000Odpady tworzyw sztucznych0702132418773575771967493OknoART Spółka 

Cywilna 

D.Rakowiecki,J.Rakowi

ecki

 0,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501737449490079811GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALEKSANDRA SZLĘG

 1,4800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101F45.21.A0704586295470168863Bielskie 

Przedsiębiorstwo 

Budownictwa 

Przemysłowego S.A.

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8160Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6500Opakowania z drewna150103

 5,6200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,4600Zużyte opony160103

 0,3300Filtry olejowe160107

 0,5000Inne niewymienione odpady160199

 4,6800Drewno170201

 4,5630Żelazo i stal170405
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 1 943,3800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 7,6200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 141,6400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 8 364,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.10.A2774651416452241923PPHU DREWTAR Sp. 

z o.o.

 0,1280Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206802436105986252092973CUKIERNIA PAWEŁ 

MAKOLA

 0,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105151562258PPHU STELMIK Piotr 

Stelmaszczyk

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 31,0000Odpady z upraw hydroponicznych0201832780008007531543889FOLWARK MIEDARY 

KLIMOWICZ TOMASZ

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130704721155471015647"STUDIO ATRIUM 

LELEK, GODLEWSKI 

SPÓŁKA JAWNA"

 0,3590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1800Papier i tektura191201

 0,6000Zmieszane odpady opakowaniowe1501062732860456261656406Firma 

Handlowo-Usługowa 

"KLIMWER" Werner 

Kroczek Radzionków, 

ul. Wspólna 14
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 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434550286312651756FUNDACJA KAPITAN 

¦WIATEŁKO

 0,0210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142783457306342546946Kancelaria Notarialna 

Jacek Wojdyło Marcin 

Grzegorczyk S.C.

 0,0156Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735342606481104206CEZARY BIAŁAS 

FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

"ALDA"

 253,2000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022437042539492199235RUR-DAN MARIAN, 

DANUTA MISZTAL I 

SYNOWIE SPÓŁKA 

JAWNA

 2,9470Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 2,3520Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6690Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413447099491834250INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

RADOSŁAW TURSKI

 2,0930Tworzywa sztuczne i guma1912041505310435730102520POLI Tworzywa 

Pierwotne i Wtórne 

Krzystof Adamus

 0,1260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2402278126312473906"RODENT" Spółka 

Cywilna Usługi 

Stomatologiczne, 

Roman Pysz, Ewa 

Zakrzewska-Pysz

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709437846421031828BOŻENA 

POLAŃSKA-PETRYNA

 0,0430Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800704371075471623565FUNDACJA ING 

DZIECIOM

 2,4000Inne niewymienione odpady050699DF23.20.B0080615506340004141FUCHS OIL 

CORPORARATION Sp. 

z o.o.

 1,8700Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 36,4170Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,7050Zużyte woski i tłuszcze120112

 4,5050Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204
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 158,3800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 11,2300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 55,8100Inne niewymienione odpady130899

 23,2310Opakowania z papieru i tektury150101

 8,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 31,9200Opakowania z drewna150103

 17,9000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,5280Opakowania ze szkła150107

 212,6220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 17,8290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2680Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,9500Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 9,3390Mieszaniny metali170407

 0,0000Inne odpady z budowy, remontów i 

demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne

170903
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 0,0290Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.13.Z2722158186341006053AKADEMICKIE 

CENTRUM 

STOMATOLOGII I 

MEDYCYNY 

SPECJALISTYCZNEJ 

Sp. z o.o.

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2860Aluminium170402

 0,5600Żelazo i stal170405

 0,0070Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 4,9630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731445302220382430NZOZ Gabinet 

Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej Zbigniew 

Markowski

 1,4800Odpady tworzyw sztucznych0702132781380136492126097P.P.H.U. "SIEDEM" 

S.C. GAJEK 

ANDRZEJ,JAKACZ 

JERZY ,GAJEK 

CZESŁAW

 4,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B2765527606491965884SZUMILAS AT 

SPÓŁKA JAWNA 

ANNA SZUMILAS 

TADEUSZ SZUMILAS
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 3,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7700Zużyte opony160103

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,8000Szkło160120

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701604966481063884SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

POŁOŻNICZO-GINEKO

LOGICZNA DR N. 

MED. STANISŁAW 

DĄBROWSKI

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704200585471022156OKULISTYKA 

KLEPACKI dr 

n.med.Ryszard 

Klepacki
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 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160023954395470040637PPUH WIBA 

BRYCZEK TADEUSZ

 1,0500Drewno170201

 26,4450Żelazo i stal170405

 40,5300Zużyte opony1601031902651425930003113MASTER-SERWIS 

OPON SP. Z O.O.

 0,1200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162775887774980148586POWIATOWY URZAD 

PRACY W 

PIEKARACH 

ŚLĄSKICH

 0,0870Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5530Aluminium1704021500201245730202960Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

Instalatorstwo 

Elektryczne mgr inż. 

Jarosław Galicki

 1,4100Żelazo i stal170405

 0,6800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,6400Opakowania z papieru i tektury1501012701855276491110533PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"STAL - SERVICE" 

PIWOWARSKI JAN

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 32,4990Opakowania z drewna150103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419917006443416375PAWEŁ ANTOŃCZAK 

BEAUTY FIT

 0,1800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706040705239475470169213"BUDAMEX" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 7,2200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033675969076342897953PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

MATEUSZ BOGACZ

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013614336995732557087Frezerstwo 

Narzędziowe Marcin 

Utrata

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1521392668211532318GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JUSTYNA 

SADKOWSKA

 95,0780Opakowania z papieru i tektury1501010103370681130061006DSV SOLUTIONS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 6,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania wielomateriałowe150105

 5,0450Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 15,8890Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 1,9640Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

0801160034450042220001681Przedsiębiorstwo 

Przetwórstwa 

Chemicznego 

"PLASTOCHEM" Jerzy 

Socha

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736876146251236513SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA LEK. 

DENT. BEATA 

JAGUSIAK-ORZEŁ

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022782223346442902949PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE VOLT WOJCIECH 

SAMELAK

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0870Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,1550Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0520Aluminium170402

 2,1510Żelazo i stal170405

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.13.A2738065856331709238PENKALA 

MAKSYMILIAN Zakład 

Mięsno-Wędliniarski 

"MIR-MAX" Penkala

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

436



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706655935481086436GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

WIECZOREK-RAKUS

 0,4600Odpady tworzyw sztucznych0702132776989396421898154PHU REMIX Remigiusz 

Kula

 2,3700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,0000Zużyte opony160103

 0,1550Filtry olejowe160107

 0,1300Metale nieżelazne160118

 0,1370Aluminium170402

 1,6100Żelazo i stal170405

 0,5600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 14,1320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080084201677810026124AUTO - HANDEL - 

CENTRUM KROTOSKI 

- CICHY SPÓŁKA 

JAWNA

 1,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

437



 2,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5300Zużyte opony160103

 2,1200Filtry olejowe160107

 0,2000Płyny hamulcowe160113

 0,5000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 16,3700Metale żelazne160117

 0,6800Metale nieżelazne160118

 2,6400Tworzywa sztuczne160119

 1,6900Szkło160120

 2,2400Inne niewymienione elementy160122

 0,0017Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033657889336422832909LA-BEAUTY NATALIA 

MODZELEWSKA-KOP

EĆ

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709722256511015862ANNA 

STAŃCZYK-FRANIEL 

"AN-MED"

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414810336381527887BURAKOWSKA 

MONIKA CENTRUM 

URODY
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 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431902006312357548Praktyka 

stomatologiczna 

-Dominodent- 

Małgorzata 

Bartecka-Hnatków

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722787719371535792SENSEI JOANNA 

ŚWIERCZEK

 0,2100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142782407929542478932EkoNorm Sp.z o.o.

 0,0800Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0010Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0330Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,2500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110081753026452094072PRZEDSIĘBIORSTWO 

TECHNICZNO - 

HANDLOWE 

"SURSYS" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 11,1950Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,7100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,2900Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 7,2950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 54,9930Żelazo i stal170405

 3,1900Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0003413795480076358Rejonowa Spółdzielnia 

SAMOPOMOC

 2,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0052Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727062095471786178Salon 

fryzjersko-kosmetyczn

y So-green Gabriela 

Botwina-Głowala

 4,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305082768818486431614388BP SERVICE CENTER 

MARIOLA 

FUDALI-KUC, MAREK 

KUC SPÓŁKA JAWNA

 6,6320Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1750Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802013015205317772657353PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

PRIMA ANIMALIA 

NATALIA 

FONROBERT

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,2400Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080721996695481131591KANCELARIA 

PODATKOWA 

MAŁGORZATA IWACZ 

- DORADCA 

PODATKOWY

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.21.Z2772537696391736730GOSPODARSTWO 

ROLNE RAJMUND 

KLEMENZ

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430233526321801014Teresa Klimczak

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132778171086422760707ELEKTRO-INSTAL 

SPÓŁKA CYWILNA 

TKOCZ ADAM, 

KUBICKI MICHAŁ

 0,5010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1100Żelazo i stal170405
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 0,0200Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032761124816452167664OŚRODEK 

LECZNICZO-REHABILI

TACYJNY "PAŁAC 

KAMIENIEC" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0700Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 93,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052411300496511310035TARTAK USŁUGOWY 

ANDRZEJ LASEK

 0,0004Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1800Żelazo i stal170405

 3,5000Zużyte opony1601032416357666351602934Serwis Ogumienia 

Adam Wowra

 4,4790Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070210DM34.30.A0708881989372107271Cooper Standard 

Polska Sp. z o.o.

 7,8320Odpady tworzyw sztucznych070213

 2 560,9500Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 8,5990Inne niewymienione odpady070299

 13,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 252,5000Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 0,8650Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,9060Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 139,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 49,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,2800Opakowania z drewna150103

 42,5500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 46,1700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4220Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 94,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8240Inne niewymienione odpady160199

 2,2840Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1830Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 22,5500Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 1,9580Aluminium170402

 19,7600Żelazo i stal170405

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162431251246312150994Biuro Rachunkowe 

Minimus Halina Gawek
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 0,0145Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0723320689372284429NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

DIABETOLOGIA 

BIELSKO-BIAŁA 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703802065471516705MAŁGORZATA 

RYBICKA NZOZ 

PRYWATNE 

CENTRUM 

STOMATOLOGII

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101DC19.30.A2404511135771910464P.P.H. PLASTPOL 

S.C.

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776728456422743287NZOZ Familia

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433025726252448861SAFIRA PAULINA 

TONIARZ

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033677009836272536605Agnieszka McDowell 

Specjalistyczna 

Praktyka Dentystyczna

 0,0930Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130704492865481035373SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 4 

W CIESZYNIE

 0,2860Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0140Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020723003069371825828GABINET 

WETERYNARYJNY 

JAN DYLIŃSKI

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735126886451130765SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA W 

ZAKRESIE 

GINEKOLOGII-POŁOŻ

NICTWA 

LEK.MED.ROMAN 

KRAWIEC

 0,1590Baterie i akumulatory ołowiowe1606012781951466482224591AUTO-CZĘ¦CI 

RAF-CAR RAFAŁ 

HUCALUK
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 0,2590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141509883345731005598CENTRUM 

SERWISOWO 

HANDLOWE WAJPOL 

S.C. JERZY CABAN, 

JOLANTA CABAN

 0,1130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 247,6200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012730309436291112852REGIONALNA 

AGENCJA PROMOCJI 

ZATRUDNIENIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 42,9800Żelazo i stal170405

 0,0896Opakowania z papieru i tektury1501013619102836472385387P.H.U. NIK Katarzyna 

Drzyzga

 0,0721Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4200Odpady zawierające siarkę050702E41.00.A2710625776310102608PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI Sp. z 

o.o.

 0,0000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Syntetyczne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

130308

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1870Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6050Zużyte opony160103

 0,0000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,2300Filtry olejowe160107

 0,0000Metale żelazne160117

 0,3600Tworzywa sztuczne160119

 1,1300Inne niewymienione odpady160199

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0140Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 3,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,2500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 209,0970Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,2500Miedź, brąz, mosiądz170401

 3,7570Żelazo i stal170405

 0,0000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 120,4200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,5000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 487,4100Skratki190801

 1 065,5800Zawartość piaskowników190802

 29 704,6400  5,996.24Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 3,3900Inne niewymienione odpady190899

 0,2230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031600439045761502982"LOMA" 

LABORATORIUM 

MEDYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781156806411270520JOANNA BRZOZA
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 0,2600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072711905426310103482"ARCHBUD" 

A.Kubicki, A. Gawoł 

S.j.

 7,0400Drewno170201

 8,4800Żelazo i stal170405

 965,3000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776265326482398405Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"NASZE ZDROWIE" 

Sp. z o.o.

 0,0540Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022415199205531483666JAREMSKI ANDRZEJ 

GABINET 

WETERYNARYJNY

 757,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DN37.10.Z2765422309691197776Zakład Przetwórstwa 

Odpadów 

Przemysłowych i Usług 

Okołohutniczuch 

EKO-PRO-HUT Sp. z 

o.o.

 47 296,0000Żużle z procesów wytapiania 

(wielkopiecowe, stalownicze)

100201

 2 838,0000Zgorzelina walcownicza100210

 190,0000Inne szlamy i osady pofiltracyjne100215

 5 676,0000Inne niewymienione odpady100299

 7 568,0000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908
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 0,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,5100Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,2450Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Zużyte opony160103

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 30 270,0000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 5,7800Żelazo i stal170405

 5 680,9900Metale żelazne191202

 3 825,0000Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

010102CA10.10.A2768102396482393460ZAKŁAD GÓRNICZY 

"SILTECH" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,9500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,6000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,9790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0070Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 83,8600Żelazo i stal170405

 0,6640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082429763116332092024MotoMarco Marek 

Szczepanek

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0080Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 127,2000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080027564235730114256PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"PAKART" ARTUR 

MOSIOŁEK

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142765745956422630761KARBONIA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 84,1600Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801172435009936312652603Zakład 

Usługowo-Produkcyjny 

EKO-DESTYL Ryszard 

Książkiewicz Anna 

Książkiewicz 

Agnieszka 

Książkiewicz S.C.
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 16,7800Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 65,6900Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DC19.30.A0000487165470169265Bielskie Zakłady 

Obuwia "BEFADO" Sp. 

z o.o.

 0,3200Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 45,2650Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 2,8200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 21,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Opakowania z drewna150103

 1,5990Opakowania z metali150104

 1,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,4400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5930Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1750Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,8520Żelazo i stal170405
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 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033607426136472515335Instytut Kosmetologii 

Madame Katarzyna 

Orłowska

 1,7900Opakowania z papieru i tektury150101L75.23.Z0003198716441087134Areszt Śledczy

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 11,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5,6000Gruz ceglany170102

 5,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,4400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,3000Zużyty węgiel aktywny190904

 0,0500Papier i tektura191201

 5,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012736404526452109106"TELIMA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,3000Żelazo i stal170405

 6,8600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

453



 9,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012419909355732831915PARAFINUS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2780507556442033809ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY DAUT MALARZ 

KRZYSZTOF

 0,4200Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726513606451028937GABINET LEKARSKI 

MACIEJ JAROLIM

 0,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102DG24.51.Z2780293992220751301DOLPHIN CHEMIA 

PRZEMYSŁOWA Sp. 

z o.o.

 1,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414975836471250260FIRMA EWMIET 

MIECZYSŁAW 

GĄSIOR

 2,9800Zużyte opony1601032401041406422898558INŻBUD SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,9700Opakowania z papieru i tektury150101H55.10.Z0062395295260250469ORBIS S.A.

 4,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4900Opakowania z metali150104
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 10,6700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,3200Opakowania ze szkła150107

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Zużyte opony160103

 0,3000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2637Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,8100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3605Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,4360Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0214Inne baterie i akumulatory160605

 1,1250Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0300Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701032436315836292469987TAMEH POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,3700Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,6000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3 344,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 53 035,2300Popioły lotne z węgla100102
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 315,5200Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania 

spalin oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182

 11,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 8,0600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,9440Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 4,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 7,7000Drewno170201

 9,7300Aluminium170402

 541,0000Żelazo i stal170405

 101,3410Opakowania z papieru i tektury1501011918731395862016763"JYSK" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 10,8200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 17,2900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0080Inne baterie i akumulatory160605

 0,3600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0100Żelazo i stal170405

 4,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,7000Zmieszane odpady opakowaniowe1501063662796425213762452COMELIT POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2727921196441116410NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANITA ZABOROWSKA

 2,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012782047216472332014PUH MERSPLAST 

S.C. KATARZYNA I 

MARCIN RDUCH

 5,1000Żelazo i stal170405

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DG24.66.Z2728619846460326060"PEDMO" S.A. 

Przedsiębiorstwo 

dostaw materiałów 

Odlewniczych

 0,1700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,6700Opakowania z papieru i tektury150101
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 10,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2400Zużyte opony160103

 0,7700Szkło160120

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,4300Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032739023207761278238JOANNA ORMAN 

NZOZ "ZDROWA 

RODZINA"

 0,0490Opakowania z papieru i tektury150101G50.30.B4728350937311798854KON-WIT PLUS 

Zajkiewicz, 

Kwiatkowski i 

Wspólnicy

 0,0410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 688,7800Zużyte opony160103

 0,0020Metale nieżelazne160118
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 1,0950Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603806916799998722137882PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRZEMYSŁU 

MIĘSNEGO TAURUS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033813856836461177219Aleksandra Wierucka

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768744306341898270NZOZ SZWED-DENT

 0,0004Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022767853816471834021GABINET 

STOMATOLOGICZNY - 

JUSTYNA 

POLOK-RASZKIEWICZ

 0,0164Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764620056452101501PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

HENRYK WÓJCIK
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432764615532293784Gabinet Kosmetyczny 

Madame Małgorzata 

Gach

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782347806481734226INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ANNA ANTONISZYN

 27,1600  8.15Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 07 04 

11

070412DG24.20.Z2721156206320000275ZAKŁADY 

CHEMICZNE 

"ORGANIKA-AZOT" 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 10,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,6500Opakowania z drewna150103

 10,6000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0840Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9000Drewno170201

 6,8300Tworzywa sztuczne170203

 25,0850Żelazo i stal170405
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 35,7300Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 1,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762827866342303362ROMAN BORCZYK 

KLINIKA 

IMPLANTOLOGII I 

STOMATOLOGII 

ESTETYCZNEJ 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768812166312289700"ALLERGO-MED" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A02.02.Z0727298025532220087PPUH "KOCOŃ", 

SPÓŁKA JAWNA 

KOCOŃ KRZYSZTOF, 

KOCOŃ JAKUB

 0,0420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5880Filtry olejowe160107

 0,6240Inne niewymienione elementy160122
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 9,7930Zgary i żużle odlewnicze1010033610414626452542346ODLEWY 

PRECYZYJNE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 33,8150Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,6000Żelazo i stal170405

 0,2060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432212534980262520ZDROWIT 

DĄBRÓWKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142706527796420013768PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

REMONTOWYCH 

OMEGA Andrzej Okas

 0,0001Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 294,3400Metale żelazne1912022417499846511705911GUM RECYCLING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 895,1000Tworzywa sztuczne i guma191204

 3 557,2200Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 28,9600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013637213336443234361FERMA DROBIU 

TOMASZ SZATAN

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032710680196341272292Gabinet Lekarski 

Centrum Diagnostyki 

"Abim" Marek 

Bielewicz
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 9,1500Skratki1908011513983855741062830GMINA WRĘCZYCA 

WIELKA

 5,2100Zawartość piaskowników190802

 147,7400  24.84Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1920Odpady zawierające rtęć0604042710617096310100029ENERGOPOMIAR sp. 

z o.o.

 0,4690Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 84,4600Kwasy trawiące110105

 24,7800Alkalia trawiące110107

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 11,5330Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 9,7670Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0610Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Szkło170202

 0,0000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

190211
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 0,0000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031210518838711631963Indywidualna Praktyka 

dentystyczna lek. dent. 

Małgorzata Jagiełło

 2,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.50.Z2769134366342416988KIG Konsorcjum 

Inwestycji 

Gospodarczych Sp. z 

o.o.

 1,1300Zużyte opony160103

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090700235125530006935APTEKA PRYWATNA 

"ZDROWIE" 

S.C.JAKUBIEC E., 

PĘKALSKA CZ., 

PĘKALSKI R.

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501548305731463651GABINET 

STOMATOLOGICZNY  

Danuta Jurgielewicz

 8,8600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012721418532220511100ZPHU "MACZEK" 

CZESŁAW KULIK

 1,0700Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0000Aluminium170402

 0,5000Żelazo i stal170405
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 0,5000Inne niewymienione odpady0203992410950406381753810ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO - 

HANDLOWY 

PIEKARNIA KUMOR 

SPÓŁKA CYWILNA 

URSZULA KUMOR 

RAFAŁ KUMOR

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724786246311062176Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna N. Kulisz

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734179556421188027GABINET LEKARSKI 

JACEK TWARDZIK

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020723311759372252837FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA "SUPER" Karolina 

Banet

 2,5450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z1501258635771007184P.P.H.U. ZŁOMLECH 

Anna Domińczyk
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 18,7950Zużyte opony160103

 1,3650Filtry olejowe160107

 0,3800Płyny hamulcowe160113

 0,4450Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 389,4800Metale żelazne160117

 34,4100Metale nieżelazne160118

 19,3950Tworzywa sztuczne160119

 32,4300Szkło160120

 3,2600Inne niewymienione elementy160122

 0,7750Inne niewymienione odpady160199

 5,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0007Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766861826472207421GRUPOWA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIAREK 

"MEDUS" S.C.

 740,5150Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052908509439591151332PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WO-PRODUKCYJNE 

"EURO-GAZ" 

ŁÓJ,WIERZBICKA,NA

WROT,WIERZBICKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100726095585482313420INTER TRADE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0990Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0250Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,3600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DH25.22.Z2776282936511587512"TOTAL-CHEM" Sp. z 

o.o.

 3,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 219,5500Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,9100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112733078766411905697GÓRNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

"NASZ DOM"

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 564,7000Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

010102E40.22.Z0122167365250008028Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo 

S.A.

 1 623,2000Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i 

odpady inne niż wymienione w 01 05 

05 i 01 05 06

010508

 712,9000Inne niewymienione odpady010599

 0,7000Inne niewymienione odpady050799
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 177,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101K70.32.Z0009454105480077694SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA W 

STRUMIENIU

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0727353695481403718Warsztat 

Samochodowy Marek 

Kawulok

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,0250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F2775585816312320924CENTRUM 

RADIOLOGII I 

DIAGNOSTYKI 

OBRAZOWEJ Sp. z 

o.o.

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782215306441844380NZOZ PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNO-LEK

ARSKA ARTUR 

KATRA

 0,0042Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030003238326391449485Zakład Poprawczy i 

Schronisko dla 

Nieletnich

 0,0033Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768996306391768345NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"J-MED" S.C. NOWAK 

JOLANTA, PALIGA 

JOLANTA

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0093Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501593075731273502SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.IWONA 

WALIGÓRA

 0,0000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801122414135345771317192FIRMA 

PRODUKCYJNO - 

HANDLOWO - 

USŁUGOWA KROMET 

2 MARIANNA 

KROWICKA
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 0,3650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213F45.31.A2724179306291007807Z.R. i U.S. "ZRUS" Sp. 

z o.o.

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.D2762247026452157080Centrum Medyczne 

"Eko-Prof-Med"

 0,1470Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2732793066381099463JOANNA 

PITALA-GUMIŃSKA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162432915106351049897Szkoła Podstawowa nr 

2 im. Piastów Śląskich

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781715886391839045GRUPOWA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

M M LUBOŃ SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431821456272572400Derma Clinique
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 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022709091616521008935MAROSZEK 

ARKADIUSZ 

"GABINET 

WETERYNARYJNY"

 5 692,9000Odpady betonowe i szlam betonowy1013141801889695170200580BRUK-BET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,2950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 22,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,8000Opakowania z drewna150103

 0,5500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8 427,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 19,4000Żelazo i stal170405

 0,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208N85.14.B0012327875732322208SP ZOZ Stacja 

Pogotowia 

Ratunkowego

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107
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 0,1400Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3460Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0150Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,5900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0980Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318273159157Śląski Oddział Straży 

Granicznej

 0,5100Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte opony160103

 0,1700Filtry olejowe160107

 0,0081Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Inne materiały wybuchowe160403

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602
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 0,0000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,2096Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,7750Żelazo i stal170405

 0,0130Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Opakowania z papieru i tektury1501011503264617251234029Duo-Dental 

Stomatologia i 

Rehabilitacja

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082767051306332014337BOSCH SERVICE 

S.C. IRENA 

KRZYSZTOF GRUNER

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2500Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0600Inne niewymienione odpady160199
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712883186441102218GABINET LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY 

GOŚCINIEWICZ 

KRZYSZTOF

 57,8400Inne niewymienione odpady0706993629532255242787101COTY EASTERN 

EUROPE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 39,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 7,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0706735239371108417INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA  

BARBARA 

KAROLINI-BOŻEK

 432 243,3500Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

010102CA10.10.A0000251416340128713HALDEX Spółka 

Akcyjna w Katowicach

 1 842 721,6500Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412

 1,4000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,1500Inne oleje hydrauliczne130113

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1700Filtry olejowe160107

 0,4200Tworzywa sztuczne160119

 0,1600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 605,7500Żelazo i stal170405

 201,8760Metale żelazne191202

 4,1000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 3,1200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010081187876340129434P.W. "POLIPASO" SP. 

Z O.O.

 1,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,9400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0540Metale żelazne160117

 0,0740Metale nieżelazne160118

 4,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,2900Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0110Aluminium170402

 12,4300Żelazo i stal170405
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 0,3240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2731522156481475049Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Gabinety 

Stomatologiczne 

"DENTUS" Maria 

Liszewska-Krzywy

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 40,8000Opakowania z papieru i tektury150101DE21.21.Z0034967576490006762Przedsiębiorstwo 

"IMPULS" Sp .z o.o.

 2,2000Zużyte opony160103

 0,4000Mieszaniny metali170407

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214G52.31.Z2412890576443441551FARMACJA 

SOSNOWIEC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0410Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033612549409691612755SOLARIUM 

EUPHORIA ANNA 

BADURA

 0,0520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142434360775751886219APTEKA "TORMEDIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0720Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 1,7580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413547316391970561Dentim Sp. z o.o.

 0,5270Odpady tworzyw sztucznych0702132767075016491987762OPTOPOL 

TECHNOLOGY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,8400Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

110112

 0,3600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,4770Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1200Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,6400Odpadowe emulsje i roztwory olejowe 

z obróbki metali zawierające chlorowce

120108

 0,2400  0.02Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 3,7830Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z2734660956461041951Indywidualna Praktyka 

Lekarska lek. stom. 

Krystyna Cendry

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0131Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2769869616391319972Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Gabriela Kulok

 0,0053Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1480Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092410032626412460464VIOLA.KOBIELA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727796106421699130PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAREK SZYMAŃSKI
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 0,4400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062768630006481537448FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA "WULKAMECH" 

SZINCEL SEBASTIAN

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,8000Zużyte opony160103

 0,0450Filtry olejowe160107

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022734520066431363153GRAŻYNA 

KUBIELA-NIESTRÓJ 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

MACIEJKA

 443,5800Odpady betonowe i szlam betonowy1013141413494375252422424LIBET SPÓŁKA 

AKCYJNA

 1 740,8800Wybrakowane wyroby101382

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,2200Opakowania z drewna150103

 0,0002Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033624498925482670611STĘPIEŃ 

KOSMETYKA I 

FRYZJERSTWO 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092705155226480100235Apteka "Pod Słońcem" 

J.Ziarniak
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 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435822936412418953 Indywidualna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Apollonia-Dent Aldona 

Sobkowiak

 11,0900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112780048096351669795NT INDUSTRY Sp. z 

o.o.

 242,2600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 41,0800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,5500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,8000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,7500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 8,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 40,2700Opakowania z drewna150103

 15,4700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 8,5700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 22,2200Drewno170201

 2,2200Aluminium170402

 1 238,7300Żelazo i stal170405
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427465686292077483DRZEWIECKA 

WIOLETTA 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

DuoMedic

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432846736443051548ZBIGNIEW SŁABOŃ 

Gabinet 

Stomatologiczny 

DENTAMED

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728807525471594160SALONIK 

KOSMETYCZNY 

"PATRYCJA" 

PATRYCJA 

WYCZESANY

 21,9000Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201813678060496492309389UBOJNIA PELON Sp. 

z o.o., Sp. k.

 35,0600Opakowania z papieru i tektury1501012404877955262768532Irene Jurek Firma 

"JUREX"

 16,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2807Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0690Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 14,0110Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0034Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 13,1000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0003414805480077406Gminna.Spółdzielnia 

"Samopomoc 

Chłopska"

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776574556441081918Kabat danuta Gabinet 

Kosmetyczny MONA

 0,0520Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092431756594980262419Aptaka "Zdrovit" Sp. z 

o.o.

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032402264396421143220PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI BOŻENA 

KARDA-GAŁUSZKA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430383428691033146Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska, 

Teresa Lubszczyk, 

specjalista chorób 

zakaźnych

 0,1460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2402442205532337547NZOZ 

STOMATOLOGIA 

B.R.Skorupka s.c.
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 0,0260Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,9400Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402093616974416322012880HEBAN ORTO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,6020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7530Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400765725481335075O¦RODEK TERAPII 

UZALEŻNIEŃ 

"SZANSA NA 

WOLNO¦Ć" JADWIGA 

LIPUS

 0,1050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731130666441912650GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DANUTA BAYDAK

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727017956291117909LISIAK WOJCIECH 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 5,6950Baterie i akumulatory ołowiowe1606010123395975220105057BPI-POLDHAM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729444636461024183PYTEL URSZULA

 0,2230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428693546381805731MEDICA SPACE Sp. z 

o.o.

 0,0280Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802030704983405481059391GABINET 

WETERYNARYJNY 

HAVET HAJEK 

JAROSŁAW

 1,6000Opakowania z papieru i tektury1501012411544985532445722"Dworek Góralski" 

Restauracja i Hotel 

Wioletta i Paweł 

Hańderek

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 6,2000Opakowania ze szkła150107

 0,1000Zużyte opony160103

 4,9000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2000Żelazo i stal170405

 28,3000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 42,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101F45.33.B0174421011230952503Instac Sp. z o.o.

 10,9000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,0600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,9800Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501013655239915732869088EXPRESS 

ENTERPRISE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182414686536412490985SZPITAL MIEJSKI W 

RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7880Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

485



 4,1250Żelazo i stal170405

 1,9330Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 116,7750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 14,7750Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3430Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0790Opakowania z papieru i tektury1501012409799956262920489Bytomskie Centrum 

Medyczne JEDYNKA 

sp. z o.o.

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0360Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.11.Z1521903565741932490"MASARNIA 

BOROWE" J.B. 

PLUTA SPÓŁKA 

JAWNA

 8,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7420Metale żelazne191202

 3,4000Metale nieżelazne191203

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417547326321847565GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANDRZEJ 

ŚCIEŻKOWSKI

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781832556251613921SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

IZABELA 

BRONIKOWSKA

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081505334675730217996Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "JACEK" 

Jacek Wójcik

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733258006451450837GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LESZEK BOŻEK

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723326839372287043NZOZ 

"ENDOKRYNOLOGIA 

BIELSKA" S.C. 

IWONA KOPERSKA, 

MARLENA 

GRZEGORZEWSKA, 

ELŻBIETA 

SARNA-NOWAK
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 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405555005471964409Doktor Ewa Gabinet 

Medycyny Estetycznej 

Ewa Trzepizur

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,5000Zużyte opony1601032722189466421000928MAG-TRANS Wojciech 

Magiera

 1,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082765370226262549322FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA ADAR S.C. 

WAWRZYNIAK 

DARIUSZ, 

WAWRZYNIAK ADAM

 0,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 16,1760Odpady tworzyw sztucznych070213DJ27.10.Z2728193156490001173CMC Poland Sp. z o.o.

 15,8760Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 215 531,6500Żużle z procesów wytapiania 

(wielkopiecowe, stalownicze)

100201

 20 283,7800Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

02 07

100208

 26 812,7300Zgorzelina walcownicza100210

 2,0400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 958,4330Inne niewymienione odpady120199

 10,8600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,3600Inne oleje hydrauliczne130113

 18,7000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 25,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,3100Opakowania z papieru i tektury150101

 15,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 108,1450Opakowania z drewna150103

 259,4190Opakowania z metali150104

 2,5100Opakowania ze szkła150107

 0,8320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 32,1830Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 13,1150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0200Filtry olejowe160107

 0,7000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 10,9510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2790Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 12,7400Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306
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 0,0530Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0310Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0010Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 1,3110Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,4000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0530Inne baterie i akumulatory160605

 15 334,0760Inne niewymienione odpady160799

 1 372,7500Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 1,1700Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,3300Aluminium170402

 88,0600Mieszaniny metali170407

 5,6570Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 10 339,6600Odpady metali nieżelaznych191002

 77 698,9700Lekka frakcja i pyły inne niż 

wymienione w 19 10 03

191004

 69 593,1410Metale żelazne191202

 6 473,6600Tworzywa sztuczne i guma191204

 32 353,3200Minerały (np. piasek, kamienie)191209
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 10 588,7100Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 29,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DJ28.51.Z2783313889542493883VOESTALPINE Steel 

Service Center Polska 

Sp. z o.o.

 4 134,5900Inne niewymienione odpady120199

 0,7600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 6,8200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 25,0800Opakowania z drewna150103

 35,2600Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1820Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 15,7200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,7400Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 0,0320Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802013647866209372683299PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

AVI-VET Sp. z o.o.

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404855896272416189Maciej Błoński
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 0,0087Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022411515026521683447Gabinet Weterynaryjny 

MiVet Klaudia Sznajder

 0,0208Opakowania z tworzyw sztucznych1501022411371526252058232FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA PAWEŁ 

GRUSZKA

 3,6200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082432447746452537670PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

WIECZOREK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 8,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 1,7000Zużyte opony160103

 0,5400Filtry olejowe160107

 8,9400Metale żelazne160117

 1,6300Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408816126481480955EDYTA OKNIŃSKA 

STUDIO 

FRYZJERSKIE 

"TIFFANY"
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731193826341792057LAB-TEST 

LABORATORIUM S.C. 

JANUSZ GRUDZIŃSKI, 

PIOTR GRUDZIŃSKI

 1,0400Opakowania z papieru i tektury1501010105811995260207864COMPASS GROUP 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ(dawniej EUREST 

POLAND SP. Z O.O)

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0500Opakowania ze szkła150107

 0,1640Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 57,4200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,4730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O91.31.Z0400222466482400102CARITAS DIECEZJI 

GLIWICKIEJ

 0,0650Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401126879691134020NZOZ A-DENT Anna 

Konieczny
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 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706315476311046846TESS Zakład 

Fryzjerski Teresa 

Ekielska

 0,0550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081508560589490038918ZAKŁAD USŁUG 

MOTORYZACYJNYCH 

Andrzej Śpiewak

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0210Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,0370Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0190Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 15,0210Metale żelazne160117

 0,3660Metale nieżelazne160118

 0,7670Tworzywa sztuczne160119

 0,5470Szkło160120

 0,0190Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,1560Inne niewymienione elementy160122

 0,1900Inne niewymienione odpady160199

 0,2500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801
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 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102411716056291734128MONIKA SOBOL 

STUDIO FRYZUR 

METAMORFOZA

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 166,8600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705042761502116491910498NORBERT 

GROCHOWSKI N 

FINANS

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033607362515482407960BOBI CAFE Robert 

Kania

 16,0200Inne niewymienione odpady070299DI26.14.Z0111148505220101585SAINT-GOBAIN 

CONSTRUCTION 

PRODUCTS POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 66,4630Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 0,0410Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1 795,9210Odpady włókna szklanego i tkanin z 

włókna szklanego

101103

 338,9310Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

12 09

101210

 13 160,5610Inne niewymienione odpady101299

 40,3150Opakowania z papieru i tektury150101

 104,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 204,7100Opakowania z drewna150103
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 8,3870Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,3800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,2940Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 11,6800Zużyte opony160103

 0,0000Inne niewymienione odpady160199

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1 619,8200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,3120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409189536431560876KSYMENA 

STAROŃ-IRLA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA
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 0,0120Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012768766759542298006PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

Wojciech Oślizło

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140007318506291829656SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

26 IM.MARII 

KONOPNICKIEJ W 

DĄBROWIE 

GÓRNICZEJ

 0,0490Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022700267636471005431GABINET 

DENTYSTYCZNY 

CYRAN ELŻBIETA

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3360Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0160  0.02Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101091503274955741174718PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE MAREK 

NOWAK

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021506060905750004714GABINET 

WETERYNARYJNY 

RYSZARD WOLIK

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030705873445481081657GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

GRZEGORZ TATAR
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 0,0032Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,4000Odpady tworzyw sztucznych070213DI26.12.Z2718135526340006619MERKAR Sp. z o.o.

 0,2700Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308

 2,4830Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 0,4450Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,4200Aluminium170402

 0,1950Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030708228979541721649Gabinet Okulistyczny 

prof.Edward Wylęgała

 0,0700Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030004377835470052505Spółdzielnia 

Mleczarska "Biel-ser" 

Bielsko-Biała

 0,6900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778037806351308809N.Z.O.Z."GOSMED" 

DARIUSZ POŚPIECH

 0,4600Opakowania z tworzyw sztucznych1501022715082866412215003MIEJSKIE 

PRZEDSZKOLE NR 25
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 0,0240Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404193975471211673EURO-MED JANUSZ 

BURY

 29,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010034537946270012915PUMAR Sp. z o.o.

 0,2800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427130149542454179EL - DERM 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Elżbieta Meszyńska

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022781988836511445249"WSZYSTKO DLA 

ZWIERZĄT" LEK. 

WET. MARZENA 

KUCHTA

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091509584805750015250APTEKA MGR ANNA 

KWIECIŃSKA

 111,5910Inne niewymienione odpady0702992436696119372671362WOOBOTECH 

POLAND Sp. z o.o

 208,1690Opakowania z papieru i tektury150101

 5,4490Opakowania z drewna150103

 1,1100Opakowania z metali150104
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 13,5400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,6000Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 1,2000Żelazo i stal170405

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728578076521621601GABINET 

KOSMETYCZNY 

JANISZEWSKA 

MAGDALENA

 40,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012777472829690610139P.U.H. "JULKAN II" 

BEATA KOŁODZIEJ

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776352067491523939NZOZ MEDICUS 

MEDYCYNA 

RODZINNA I 

GABINETY 

SPECJALISTYCZNE 

BARTŁOMIEJ 

DAWIDENKO

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162706463072220002249KURZ 

KATARZYNA,KANCEL

ARIA NOTARIALNA

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082418884155732717674P.T.H.U KOP-TRANS 

Paweł Krupiński

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521777985751770209NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA W 

LISOWIE SPÓŁKA 

CYWILNA
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 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774567686482369148NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

"PORADNIA NA 

DUBIELA" SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 11,2060Zgary inne niż wymienione w 10 05 10100511DJ27.54.B0126814565251815653EURO- LOCKS Sp. z 

o.o.

 0,1340Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 32,4200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 5,9600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,9550  0.57Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,1870Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4900Inne oleje hydrauliczne130113

 22,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3940Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0880Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0980Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1370Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,4400Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 3,5110Mieszaniny metali170407

 0,4300Opakowania z papieru i tektury1501010035061259540021743Nexter Sp. z o.o.

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0510Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0020Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0259Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766458176471670140INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK.MED. 

MALCZEWSKA-PAPR

OTNY MARIA 

SPECJALISTA 

CHORÓB 

WEWNĘTRZNYCH

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033670897909691406688Różany Gabinet 

Kosmetolog Renata 

Karwowska

 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052411104209542661228Zaskład 

Produkcyjno-Usługowy 

TELGAZ Sp. z o.o.

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 488,9200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2702129396311266128Gabinet 

Stomatologiczny 

Filomena 

Markowicz-Łabuś

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780515136451214829MYRCIK GRAŻYNA 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ - 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0270Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318M80.42.B2737493806342250387"CONART" Sp. z o.o.

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161519650225771830251ERBIS Sp.J. Piotr 

Słociński, Ewa Bąk

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030708058415471065757MEDI-LITE Anna 

Różyło

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083604781455741804852MS PIOTR MALEC

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,6400Opakowania z tworzyw sztucznych1501022727442736350002209HELPLAST Hadasik i 

wspólnicy sp. j.

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3800Żelazo i stal170405
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 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501013667891206292479106PANELOWY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,3100Odpady tworzyw sztucznych0702132429847996511714459SL POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 174,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 18,4930Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7920Opakowania z drewna150103

 0,1300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2570Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030702759235481039129MANDERLA JANUSZ 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNY
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2762640446292108953CENTRUM 

MEDYCZNE S.C.

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142731866229690068019A.M.D. BIURO 

INFORMACJI I USŁUG 

CENTRUM 

DIAGNOSTYKI 

LABORATORYJNEJ 

EUGENIUSZ 

WOJNAROWSKI

 0,1230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe1606012728927726481022945ESPACE-AUTO INŻ. 

TADEUSZ STACHURA

 0,3100Opakowania z papieru i tektury150101F45.21.A2718956046510012301P.H.U. COMPLEX 

Lech Wietrzyk

 0,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,3300Opakowania ze szkła150107

 0,1300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1700Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 5,8400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 2,4700Odpadowa papa170380

 0,0400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 17,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053603405016462936271MAWIT SPÓŁKA 

CYWILNA JOANNA 

DYJAS, BARTŁOMIEJ 

DYJAS

 836,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766044746472199319SPÓŁKA CYWILNA 

"NOVUM-MED" 

GRZEGORZ 

NOWAKOWSKI, 

URSZULA 

NOWAKOWSKA

 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131508828775730013710NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA B.MALINA

 0,2390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052771605599690862734GOSPODARSTWO 

ROLNE Władysław 

Butor

 8,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4300Zużyte opony160103

 1,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082419733166321534010Krzysztof Lesyk 

WYBURZENIA I 

ROBOTY ZIEMNE 

"PROFESSIONAL"
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 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 500,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 282,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 20,0000Drewno170201

 319,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 1 028,1400Żelazo i stal170405

 14 470,2000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 14,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 22,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408562649491462966NZOZ Przychodnia 

Stomatologiczna 

STYL-DENT Sylwia 

Kałuża

 0,0693Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318F45.23.A2737962146342262054Stalexport Autostrada 

Małopolska S.A.

 0,3450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,9100Żelazo i stal170405
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417972795532082981JOANNA JAKÓBIEC 

SALONIK URODY

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162412948226321993410CENTRUM 

KSZTAŁCENIA 

PRAKTYCZNEGO

 0,0380Odpady tworzyw sztucznych0702132720424476310116846SOCHPLAST Jan 

Sochacki

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023659715028971667805DoVet Specjalistyczna 

Praktyka 

Weterynaryjna lek. 

wet. Tomasz Zamecki

 0,4050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214N85.12.Z2400947429491940012NASZA 

PRZYCHODNIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,1767Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1850Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111E40.30.A2732478849541863415ZAKŁADY 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ S.A.

 35 891,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 131,5400Popioły lotne z węgla100102

 105,8200Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania 

spalin oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182

 6,9110Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5210Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,5000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 0,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 302,6100Żelazo i stal170405

 4,8800Mieszaniny metali170407

 1,3400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0500Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 1,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,9640Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 180,7530Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706053671177986342894239LOGISTYKA 

ODPADÓW Sp. z o.o.

 0,7000Opakowania z papieru i tektury1501011502767055770200683FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA ERMAN 

GRZEGORZ 

PIERNIKARZ

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602144722611087251756325VINCENT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0350Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,3430Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080148449511230831053CRAMO Sp. z o.o.

 0,0310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0510Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0710Filtry olejowe160107

 0,0650Inne niewymienione odpady160199

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0910Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 1,0500Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 2,2500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033800102256443159429"ZING" KATARZYNA 

ANDRUKIEWICZ

 0,4600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051514893665741154207Teak Meble Janusz 

Kuc

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011519806715741823944IWONA SIEJA 

GABINET 

LEKARSKO-STOMAT

OLOGICZNY I-DENT 

STUDIO

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych1501022404198426422711614TARTAK Daria Ćwieląg

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 15,9800Żelazo i stal1704053618893829372674923 HEAVY INDUSTRY 

MAINTENANCE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,7600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302060007417426390005071SPÓŁDZIELNIA 

USŁUG ROLNICZYCH I 

ŚRODOWISKOWYCH 

W RACIBORZU

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0000Płyny hamulcowe160113

 0,0004Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,4800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005694385471517745PROKURATURA 

OKRĘGOWA W 

BIELSKU-BIAŁEJ

 0,3000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0010Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727986206311031170MILAGRO Iwona 

Zarychta

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434439305532514280NZOZ MEDICA 2000 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8000Odpady tworzyw sztucznych0702132712335016262601790PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE 

ENERGO-SILESIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,9900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0800Odpady spawalnicze120113

 0,0900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 2,7870Mieszaniny metali170407

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717728536481025257PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM.EWA 

STOCHEL

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132417995006423147877Szkoła Podstawowa nr 

28

 0,0370Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142400712966443230096IN FARM 

JARGAN-SZKLORZ 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725323296261042897GABINET LEKARSKI- 

GRZEGORZ 

NADAJCZYK
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767422656341913578DENTestica dr n. med. 

Aleksandra Drozd

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0063Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022762736236422079441Niepubliczny 

Lekarsko-Dentystyczn

y Zakład Opieki 

Zdrowtnej

 0,6410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0670Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022434643986482770164"SHARKDENT" 

GABINETY 

LEKARSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,3830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0430Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Odpady spawalnicze1201133649203949691619378MAŁRO Sp. z o.o.
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 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,2800Opakowania z drewna150103

 0,8600Opakowania z metali150104

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 20,6100Żelazo i stal170405

 5,3300Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 5 785,5800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701011469033065252566554SG SYNERGIA Sp. z 

o.o. S.K.A.

 1 512,0800Gruz ceglany170102
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 6 706,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 909,6200Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 3 223,0000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 4 856,4960Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033675215132220667569"ANGEL NAILS" 

IWONA ROTKO

 0,2520Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058706369978792046601GEOFIZYKA TORUŃ 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0210Zużyte opony160103

 0,0480Filtry olejowe160107

 0,0011Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022402734566462411261SZCZEPANIAK 

PAWEŁ 

STOMATOLOGIA 

ZAKŁAD LECZNICZY
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 0,1020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022426089559372520746GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. ŁUKASZ 

GABRYŚ

 0,9738Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735210326462221460H-T Centrum 

Medyczne sp. z o.o., 

sp.komandytowa

 0,2185Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 10 331,6870Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej100402DJ27.43.Z2731611776271267706BATERPOL SPÓŁKA 

AKCYJNA

 2 028,9000Pyły z gazów odlotowych100404

 0,2400Kwasy trawiące110105

 2,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4230Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 91,9600Opakowania z drewna150103

 0,0200Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,2260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,7930Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,1900Tworzywa sztuczne160119

 0,4250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 12,6100Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 249,1000Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

 73,6600Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 3,0800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 14,8980Miedź, brąz, mosiądz170401

 66,5950Ołów170403

 261,9520Żelazo i stal170405

 1,0400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 8 613,7600Zeszklone odpady190401
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 1 419,5010Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 2,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082409853695471469271MOBIL-RECYKLING 

ELŻBIETA 

PONIKIEWSKA

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 24,0920Zużyte opony160103

 0,1960Filtry olejowe160107

 0,0530Płyny hamulcowe160113

 0,5000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1200Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,5970Zbiorniki na gaz skroplony160116

 557,1854Metale żelazne160117

 31,6886Metale nieżelazne160118

 9,9650Tworzywa sztuczne160119

 10,8290Szkło160120

 0,0530Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 8,3830Inne niewymienione elementy160122

 2,4580Inne niewymienione odpady160199

 7,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1290Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 13,8000Odpady tworzyw sztucznych070213A01.11.A0004761746390005007Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna 

Krzyżanowice

522



 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766154436342346035NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"LOSKA I LOSKA" 

S.C. KOMPLEKSOWE 

USŁUGI 

STOMATOLOGICZNE

 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 430,8000Wybrakowane wyroby101382DI26.61.Z1500763205731017383Hufgard Optolith 

Bauprodukte Polska 

Sp.z o.o.

 19,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 18,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 15,1400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 39,6200Opakowania z papieru i tektury1501012413702569542685950F4 MARKET Sp. z o.o.

 1,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,3200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2737332906311632194NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ALMED ALINA 

GWÓŹDŹ

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409341716262914017SZKOL-MEDICAL 

JAWORSKA-PETEJA 

SPÓŁKA JAWNA

 10,5000Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.71.Z0001394595480077719Zakład Wyrobów 

Metalowych STRUMET 

Sp. z o.o.

 91,2800Odpady proszków powlekających080201

 42,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 723,3000Kwasy trawiące110105

 198,5400Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

110112

 145,8000Cynk twardy110501

 279,9000Popiół cynkowy110502

 0,3000Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

110503

 14,4800Zużyty topnik110504

 2 702,9300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 27 140,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 63,9600Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 9,6500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 2,7600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 27,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,5000Opakowania ze szkła150107

 1,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,9900Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 20,6900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,3700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1400Filtry olejowe160107

 106,3870Metale żelazne160117

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0990Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 15,5000  15.50Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 1 446,1330Żelazo i stal170405

 12,7400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 21,9000  21.90Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 34,5390Zawiesiny wodne zawierające materiały 

ceramiczne

0802033513526846790084447VESUVIUS POLAND 

Sp. z o.o.

 8,5120Opakowania z papieru i tektury150101

 33,4400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 222,1930Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 1,8500Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 11,3300Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033685218406443531024ROGATY PAZUR 

MANUFAKTURA 

PAZNOKCI NADIA 

WOJCIECHOWSKA-S

KRZYDŁOWSKA

 0,0003Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020704902485481502544GABINET 

DENTYSTYCZNY 

LIPOWSKI BRUNON
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 0,0019Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0002Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781739509542100553ALL4SKIN OŚRODEK 

DIAGNOSTYKI I 

LECZENIA CHORÓB 

SKÓRY DR N.MED. 

GRAŻYNA 

KAMIŃSKA-WINCIOR

EK

 0,4160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142411134766262901670STUDIO FORMAT BIS 

ANDRZEJ DZIUBOSZ

 266,6720Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201030704367575470283073P.P.H "INSTAL-ART" 

Sp.Jawna  ST.W.A. 

RUDZKI, J.A. 

GAJEWSKI

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030709345449372156482FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

"SYRO" ZBIGNIEW 

SYK, DAMIAN SYK 

S.C.

 1,5300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.12.Z2402958836480104552UBOJNIA DROBIU 

Władysław Prusiński

 39,2810Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203806916747088133278856MAKARONY POLSKIE 

SPÓŁKA AKCYJNA
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 0,0380Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 11,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 8,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0859Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0060Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021521485105732557667"RAJDENT" 

AGNIESZKA 

SYNOWIECKA-RAJCZ

YK,JAROSŁAW 

RAJCZYK SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0880Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140172467425252203219MR HAMBURGER 

SPÓŁKA AKCYJNA
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 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033635550609471986264LANCET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0280Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2000Inne niewymienione odpady0203992738866679542227199Cukiernia Europejska 

Anna, Eugeniusz Ćmiel 

S.C.

 1,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0520Opakowania z papieru i tektury1501010006789725751025374ZESPÓŁ SZKÓŁ 

ZAWODOWYCH

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0400Żelazo i stal170405

 0,0060Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012431827906462824767GABINET 

WETERYNARYJNY 

"OLWET" 

ALEKSANDRA 

KOSTYRA

 0,0291Opakowania z papieru i tektury1501013811037045482606174P.H.U. Kamila Duda

 0,0075Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 26,4400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070707644445531695316KIM HOLDING PIOTR 

KUPCZAK
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 5,1100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033815710786391952876Dietetyka-Kosmetyka 

Aleksandra Brzeżniak

 21,7600Opakowania z papieru i tektury1501012705139026270012418DELTA TRANS 

LOGISTIK Sp. z o.o.

 1 521,7200Opakowania z drewna150103

 34,3500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,1300Tworzywa sztuczne160119

 0,0060Inne niewymienione elementy160122

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,9900Gruz ceglany170102

530



 0,5200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 5,6400Papier i tektura191201

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082400994846262786341ZAKŁADY PRODUKCJI 

SPOŻYWCZEJ AMBI, 

M.KARKUT I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 4,7100Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1700Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,1500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,8200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,6400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515839125751609276STUDIO URODY 

odNowa Anna RUBIK

 0,5030Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800706930985481063984SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 2 

IM.JERZEGO 

MICHEJDY W 

USTRONIU

 7,5300Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801192431962599372665717SANIT TRANS TECH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032720929716481120429NZOZ KORN-MED

 0,0320Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 355,0100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011508057765740007177FIRMA "CZERWIŃSKI" 

JAN CZERWIŃSKI

 0,6800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0703727965471354941Gabinet 

Stomatologiczny 

Grażyna Kurzyńska

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432535506292206874MAGDALENA GALIK 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 4,0930Opakowania z tworzyw sztucznych1501022418171029372639080FOLPAK - SPÓŁKA 

CYWILNA A. 

WISZOWATY, Ł. 

POKUSA

 0,1000Papier i tektura191201

 0,0650Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161515353569491705179SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

POD NAZWĄ ZESPÓŁ 

OŚRODKÓW 

ZDROWIA GMINY 

JANÓW
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 0,1600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 13,3200Opakowania z tworzyw sztucznych1501021521287595732537400PRALNIA WOD-CHEM 

MANDRYK SPÓŁKA 

JAWNA

 15,7400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 127,4600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012735489016342139773MOJ SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,3800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8000Aluminium170402

 1 209,6900Żelazo i stal170405

 0,3800Mieszaniny metali170407

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130400021205481558645ZGROMADZENIE 

SIÓSTR 

ŚW.ELŻBIETY III 

ZAKONU 

REGULARNEGO 

ŚW.FRANCISZKA, 

DOM GENERALNY

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 55,2220Opakowania z papieru i tektury150101000770590Powszechna 

Spółdzielnia 

spożywców "SPOŁEM" 

-Katowice
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 0,1060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032782291356321866002Gabinet weterynaryjny 

PODAJ ŁAPĘ 

Aleksandra Ciupek

 4 212,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051515336605732396595ZAKŁAD 

USŁUGOWO-PRODUK

CYJNO-HANDLOWY 

TRAK S.C.

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Metale żelazne160117

 0,1030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521290035741367819PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA 

AMBROŻY-WOŹNIAK

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801061226995869452170521INSIEME SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,3860Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012705199516340199624Zakład Robót 

Górniczych GÓRREM 

Spółka Jawna

 8,1600Żelazo i stal170405

 15,1200Zużyte opony1601031505197345731036819PHU JUWIPOL Jerzy 

Piekarski
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404220116261726928SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR 

N.MED.PAWEŁ 

MADEJ SPECJALISTA 

CHORÓB KOBIECYCH 

I POŁOŻNICTWA, 

CYTOLOG

 0,1200Opakowania z papieru i tektury1501010218659918971782400"PROTRAILER 

POLSKA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0260Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182707058086310200446Zakład 

Pomiarowo-Badawczy 

Energetyki 

ENERGOPOMIAR-ELE

KTRYKA sp. z o.o.

 1,3770Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,0090Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4670Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1980Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0000Żelazo i stal170405

 0,5680Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2721107236271044604WARSZTAT 

ELEKTROMECHANIKI 

POJAZDOWEJ 

S.C.ANDRZEJ 

LATACZ,RYSZARD 

MIKUŁA

 0,5200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5857Żelazo i stal170405

 0,0740Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142702026399540013873"MEDIS" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0063Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0690Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043807434366431770705CENTRUM REHABILIS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031519606745771387465GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY DARIUSZ 

TYPEL
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 0,0630Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022719650106461072420INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

EWA SOBCZYK

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141471905871132875351PKP TELKOL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ (dawniej PKP 

UTRZYMANIE SP. Z 

O.O)

 0,0581Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180149045355262297860SAINT-GOBAIN 

DYSTRYBUCJA 

BUDOWLANA Sp. z 

o.o.

 138,3300Opakowania z papieru i tektury150101

 10,8350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania ze szkła150107

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3200Żelazo i stal170405

 0,0300Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303082428572792060002104FIRESTA-FIŠER, 

REKONSTRUKCE, 

STAVBY, A.S., 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

ODDZIAŁ W POLSCE

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 88,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701014732636357282538813"DP SYSTEM" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428542005482658946REMEDEST SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 61,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101K74.20.A2712517306320007202L&L A. Leda, E. Leda, 

R. Leda s.j.

 1,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 947,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012407275845472076332METALFER POLONIA 

Sp. z o.o.

 1,4000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 199,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5850Opakowania z papieru i tektury1501010722989865471882114"BP SERVICE 

CENTER" SPÓŁKA 

JAWNA KATARZYNA I 

WIESŁAW JURCZYK

 0,2430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3600Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032737514766311856491ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"PRODENT" 

AGNIESZKA LUTY

 0,0060Kwas siarkowy i siarkawy060101G51.54.Z0128597601181234296COGNOR S.A.

 0,0410Kwas chlorowodorowy060102

 0,0020Kwas fluorowodorowy060103

 0,0060Kwas fosforowy i fosforawy060104

 0,0090Kwas azotowy i azotawy060105

 0,0010Sole i roztwory zawierające metale 

ciężkie

060313

 0,0020Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314

 77 133,3300Żużle z procesów wytapiania 

(wielkopiecowe, stalownicze)

100201

 8 634,9800Nieprzerobione żużle z innych 

procesów

100202

 6 821,4300Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

02 07

100208

 1 634,6000Zgorzelina walcownicza100210

 82.80Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

inne niż wymienione w 10 02 11

100212

 438,2800Zgary z hutnictwa żelaza100280

 65,2240Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 5 039,3840Inne niewymienione odpady120199
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 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 44,7800Opakowania z drewna150103

 195,0700Opakowania z metali150104

 1,8200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,5040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 747,7200Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 362,0560Żelazo i stal170405

 2 668,3000Odpady żelaza i stali191001

 1,5360Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.51.Z2718870366410013850P.P.H.U. Phoenix 

Business Sp. z o.o.

 0,0500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301103656190535732869929SOBREKO sp. z o.o.

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417823329371831421GABINET 

KOSMETYCZNY 

"VANILLA" Urszula 

Gołębiewska

 0,8500Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062728577706461057604F.H.U. "BRO-CAR" 

JACEK BROŻEK

 0,7100Zużyte opony160103

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 9,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B0723393085471906719PARTNER 

JAROSŁAW 

PĄCZYŃSKI, 

WŁADYSŁAW 

PUCZKA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,5500Zużyte opony160103

 1,0900Filtry olejowe160107

 0,8700Metale żelazne160117

 0,3300Tworzywa sztuczne160119
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 0,1800Szkło160120

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112401099466412348483UNIA BRACKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0990Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2880Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 400,0000Odchody zwierzęce0201062416819966491560650Gospodarstwo Rolne 

Ewa Bara

 24,9100Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181

 3 800,0580Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z2728905896311034961JIFFY PACKAGING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ  ( dawniej Pregis Sp. 

z o.o., dawniej PACTIV 

)

 110,0000Wody popłuczne i ługi macierzyste070601

 9,0160Opakowania z papieru i tektury150101

 31,4980Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0000Opakowania wielomateriałowe150105

 83,2700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,0000Inne niewymienione odpady160199

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 4,4000Żelazo i stal170405

 0,0000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,1450Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103DM34.30.A0123450435261879614TENNECO 

AUTOMOTIVE 

POLSKA POLSKA Sp. 

z .o.o.

 4,2780Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 127,8000Wodne ciecze myjące120301

 21,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 220,4760Opakowania z papieru i tektury150101

 446,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2400Opakowania wielomateriałowe150105

 0,8940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,7940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,3740Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2290Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3 760,7930Żelazo i stal170405
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 1,3720Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,3250Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 8,2200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I63.21.Z1200302125512392655"M-LOGISTIC" Sp. z 

o.o.

 135,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 105,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,1600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408351736422912962INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA dr n.med. 

JUSTYNA 

JANCZUKIEWICZ 

SPECJALISTA 

GINEKOLOG-POŁOŻNI

K
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515191105751342985AGENCJA 

PIELĘGNIARSKA 

"JESTEŚMY ABY CI 

POMÓC" BOGUMIŁA 

DANIELCZOK

 0,0050Odpady zawierające rtęć0604042772847646262629765Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. 

z o.o.

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 19,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 4 647,4000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,3000Inne niewymienione odpady108099

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 146,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 6,5800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0340Tworzywa sztuczne170203
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 0,6520Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 4,8200Odpadowa papa170380

 0,0240Aluminium170402

 124,2650Żelazo i stal170405

 4,7500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101K74.30.Z2400090675732588509Zakład Usług 

Technicznych ZUT 

S.C. Bożena i 

Waldemar Szleper

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102710555316460321447KEDAR RADEK 

RYSZARD

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081505283195750006280K.J. Bal - Z.E. Jendro 

Sp.j.

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Odpady zawierające rtęć060404DL33.10.A2724105376451990574Fabryka Sprzętu 

Ratunkowego i Lamp 

Górniczych "FASER" 

S.A.

 0,2500Odpady tworzyw sztucznych070213

 2,4000Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217
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 0,2400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 3,5000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,1500Odpady proszków powlekających080201

 69,6250Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 5,1000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1870Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,2400Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,1280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2390Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 1,1600Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 1,7250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1400Inne baterie i akumulatory160605

 34,4300Żelazo i stal170405

 2,0000  1.50Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2405107786412396453GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"UŚMIECH" S.C. 

Beata Irzyk, Katarzyna 

Taraszkiewicz
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 0,4730Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021515575605732418405NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

MEDIDENS DR N. 

MED.DARIUSZ 

FILIPEK

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0123Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727382675471459746JUSTYNA 

NOCULAK-MOSKAL - 

NZOZ REHABILITACJA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401660166311212569STUDIO URODY 

"TATIANA" TATIANA 

FEDOROWICZ

 1,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.10.A0109709435211014579SCANIA POLSKA S. 

A.

 47,1740Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 13,9390Opakowania z papieru i tektury150101

 3,5870Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6780Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,9970Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3300Zużyte opony160103

 19,1300Filtry olejowe160107

 2,1200Metale żelazne160117

 11,3500Tworzywa sztuczne160119

 3,3450Szkło160120

 3,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776858366271722889GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PSCHIONKO 

ARKADIUSZ

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0269Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030219749878943033336TOMATOLOGIA 

JAKUB MOSIŃSKI

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130004846016310102040Spółdzielnia 

Mieszkaniowa przy 

Politechnice Śląskiej
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 0,0860Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732915506251111941PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

CHARCIAREK 

MAŁGORZATA

 1,4900Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709042410681035532436077KIM HOLDING PIOTR 

KUPCZAK MAREK 

MAŁYSZKO SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143909915866912199052DGP SECURITY 

PARTNER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733627406291844704NZOZ Zespół 

Medyczno-Opiekuńczy 

Alicja Kluczna

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042728937256421142723AKADEMIA CIAŁA 

GABINET 

KOSMETYCZNY 

DANUTA DZIERŻĘGA

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728054546491348683GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DOROTA 

SZYMKIEWICZ
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 0,1250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130007228459542331318SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

21 Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI IM. 

KAROLA MIARKI

 0,2270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 13,5600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701071509211305750012932ZAKŁAD USŁUG 

REMONTOWO-BUDO

WLANYCH ANDRZEJ 

GABRYSIAK

 1,1000Drewno170201

 2,2600Odpadowa papa170380

 0,0810Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052431419796392004383Zakład 

Zagospodarowania 

Odpadów Sp. z o.o.

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0260Filtry olejowe160107

 6,7900Inne niewymienione odpady190599

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413055145532251656Katarzyna Szczęś 

STUDIO URODY 

QUERIA

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5310157726391158196NZOZ  Dentystyka 

Zbigniew Paluch
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 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405995026891185859Specjalistyczna 

Indywidualna Praktyka 

Lekarska dr n.med. 

Anita Radłowska

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022765837956471859825Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Barbara Lesiuk-Dyjas

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419129065482498678LANC MARZENA 

Gabinet Kosmetyczny

 0,3000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0706042705432866460323825"SERTOP" Sp. z o.o.

 0,0780Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 58,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 5,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,7550Opakowania z drewna150103

 5,9900Opakowania z metali150104
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 78,5600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 25,2800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 6,2200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,5400Opakowania z papieru i tektury1501011505136775740000413PPH "AGROMAR" 

EXPORT-IMPORT 

MAREK SZLEPER

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780604756443133312NZOZ SALUS

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434291439372668288KARDIOMED 

BIELSKO ELŻBIETA 

GĄSIERKIEWICZ-SAD

LIK SPÓŁKA JAWNA

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052409173566272644654FIRMA USŁUGOWA 

"TRANSBEN" S.C. 

T.KILKA, M.KILKA, 

A.KILKA

 1 037,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 737,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 2,3000Żelazo i stal170405

 1 957,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502488385771159557SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY 

MAGDALENA 

BERESZKO-SMACZN

Y

 9,0000Opakowania z papieru i tektury1501011505137085750004631PIEKARNIA - 

CIASTKARNIA JAN 

KAMPA

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2401168705732609708PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA 

"K.Z.SZYMAŃSCY" 

S.J.

 2,2000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206802723727206441007827CUKIERNIA - 

PIEKARNIA MACIUŚ 

SPÓŁKA JAWNA 

MACIEJ,DAMIAN I 

MAREK 

NAWALKOWSKI

 6,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0060Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012400094176442944451DUDEK ANDRZEJ 

Focus-promedi
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102783290269541234398Salon Fryzjerski Maria 

Włodarz

 56,8800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012701235556320000068SPÓŁKA 

CIEPŁOWNICZO-ENE

RGETYCZNA 

JAWORZNO III 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1800Zużyte opony160103

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0820Tworzywa sztuczne170203

 0,0576Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0122Aluminium170402

 33,0055Żelazo i stal170405

 0,0090Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 4,2200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100023930965471003207EWA KŁOSEK 

KŁOSEK - 

RĘKODZIEŁO 

ARTYSTYCZNE I 

ZABAWKI Z DREWNA

 0,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4600Żelazo i stal170405

 0,0050Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022709205766331044230PRYWATNA 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"PRIMA-DENT" 

FELIS-OTRZONSEK 

EWA

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032302611426121325945PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAŁGORZATA 

WNOROWSKA-SIEMI

ENIEC
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022718002886450007301PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"VETMEDICOR" S.C. 

J.KIRSZ, A.KIRSZ, 

W.TOPÓR

 0,0510Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,1640Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800708244655471613940BAR "PIEROŻEK" S.C. 

KWAŚNY 

KATARZYNA-GRZĘDA 

WALDEMAR

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428130696462796166Patrycja Pikuła Salon 

Kosmetyczny

 0,1660Opakowania z papieru i tektury150101G52.31.Z0728516675471978541"APTEKA POD ŚW. 

FRANCISZKIEM" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0730Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1550Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214243411829NAJTAŃSZA APTEKA 

W MIEŚCIE S.C. 

Jolanta Jargan, Agata 

Jargan, Katarzyna 

Szklorz, Marta Szklorz

 0,0060Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 3,7400Żelazo i stal1704052412276886412478932P.P-H-U "B.B.-POL" 

SP. Z O.O.
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 1,4300Zużyte opony1601032429061806312375836Magdalena Ziemiańska 

M&M

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718430276451043813SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JOLANTA 

PIETRZAK

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033504305026780031751IRENA KOTOWSKA 

CENTRUM 

MEDYCZNE 

ZABIEGOWO-DIAGNO

STYCZNE "RUCZAJ" 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻ

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406201426491927837NZOZ ENDO IZABELA 

OBERSZTYN

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022434326886381809077GABINET 

WETERYNARYJNY 

BONIFACY I 

PANKRACY, 

LEK.WET. MARTA 

GORCZYŃSKA, 

LEK.WET. 

STANISŁAW 

GORCZYŃSKI S.C.

 1,6700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082776034656482390846W-HANDEL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0130Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801069326920548992424491"DOLNOŚLĄSKA 

GRUPA APTECZNA" 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,2900Opakowania z papieru i tektury1501012781322466492124052TRADEPOL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,8400Opakowania ze szkła150107

 25,2400Żelazo i stal170405

 0,9950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082409305006342680099MARIL Sp. z o.o.

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,0450Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,3400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081501271355771016823AUTO-SERWIS 

RAFAŁ NIEPIEKŁO

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2600Metale żelazne160117

 0,8200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

 17,5800Opakowania z papieru i tektury1501012734000446271975538KULINARIA S.A.

 5,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082300052616110202914JELENIOGÓRSKIE 

KOPALNIE 

SUROWCÓW 

MINERALNYCH 

LIPIŃSKI SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Zużyte opony160103

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0119Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030724785475481764988Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Aniela 

Czepczor
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 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2720389316411259493DUO-DENT s.c. 

Praktyka stomatologii 

estetycznej i 

implantologii

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419073195080085951"PRO-PERIO" 

SPECJALISTYCZNE 

PRAKTYKI 

STOMATOLOGICZNE 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,3000Odpadowa tkanka zwierzęca0202022715859506350007448Zakład Mięsny Bogdan 

Musioł

 0,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2496Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2736838816391118038Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna Ewa 

Pradela

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 31,6000Skratki190801L75.11.Z1513984685751865111GMINA KOSZĘCIN

 895,7100  128.66Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,2560Opakowania z papieru i tektury1501012431737106441637764BP SERVICE CENTER 

MAGDALENA MAZUR

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,7050Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109072108968Apteka prywatna s.c.

 1 179,9150Tworzywa sztuczne i guma1912043606446266431765377POLIMER INNO TECH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 50,5000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 2 310,1310Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 4,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081423968061080008836NEO ENERGY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,4000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143628156295732856878Elektrosfera S.zo.o.

 33,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012427254906492294363FABRYKA NARZĘDZI 

PORĘBA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 33,2000Żelazo i stal170405

 0,2008Opakowania z papieru i tektury1501012426120525532352044,, NATI" Anna 

Klimczak

 0,1201Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410760486321823139STOMATOLOGIA 

LEK.DENT. 

AGNIESZKA 

SREBRZYŃSKA-WITE

K

 0,1410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727136706451057548PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JAN WYCISK

 0,1190Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1700Opakowania z papieru i tektury1501012771137616311739147BP SERVICE CENTER 

Anna Buchalik

 0,1200Zmywacz farb lub lakierów080121G50.20.A2736054096342222988AUTO SERWIS 

MYŚLIWIECKI S.C.

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415964286331949557THOMALLA SONIA 

"MEDICAL BEAUTY" 

SALON 

KOSMETYCZNY

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022417171006443477690STOWARZYSZENIE 

OPIEKI NAD 

ZWIERZĘTAMI 

NADZIEJA NA DOM
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 0,0386Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022405560596521675850GABINET 

WETERYNARYJNY 

"TAURUS" 

RADOSŁAW 

KONDERLA,GRZEGO

RZ 

TOKARCZYK,BOGDA

N LISAK SPÓŁKA 

CYWILNA

 59,0000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011123684246926312674237ZWAKA GLASS 

spółka jawna

 0,3300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092712273706320006651APTEKA PRYWATNA 

EWA MADEJ, EWA 

BLIN-ŁOPACKA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0400Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

1009082409273089491695044Klimas Emilia 

EMI-DENT Pracownia 

Protetyczna

 0,3000Inne niewymienione odpady101399

 0,0020Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,8240Opakowania z papieru i tektury1501012430192099372663486INŻYNIERIA MASZYN I 

URZĄDZEŃ 

SPECJALNYCH Sp. z 

o.o.

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182723242816461004335Adex-Grylewicz Sp. J.

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012402046046462400903STOMATOLOGIA 

WHITE&SMILE 

WITOLD CHABERKO

 0,0300Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 0,1290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503898815732184551GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEKARZ 

STOMATOLOG 

HALINA 

POKORZYŃSKA

 0,4800Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201052402811196311044379Szender Marcin MSP

 0,0480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1340Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033668837116462952169KOSTKA SPÓŁKA 

JAWNA

 284,9710Odpady żelaza i stali191001DN37.20.Z2710898726310026617Przedsiębiorstwo 

GUMITEX Sp. z o.o.

 4 380,2630Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033625794365472111287STOMATOLOGIA 

Maciej Pietrzko
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 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183605460592060002682KABEL SYSTEM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,9560Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9440Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100727358505532222117NZOZ "SANA"Sp.z o.o.

 0,1310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033612889906351761779Gabinet Podologiczno - 

Kosmetyczny Joanna 

Gollek

 0,0100Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

1603041405373495272506584ALSHAYA POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032426091109542540476BARBARA 

TEPER-SZLAGOR 

STUDIO URODY 

DOLCEVITA

 0,7590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005715765732348314SˇD OKRĘGOWY W 

CZĘSTOCHOWIE

 1,8610Żelazo i stal170405

 0,6422Opakowania z papieru i tektury1501012715141576341669144BP PIOTR DRĄG

 0,3353Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3109Opakowania z papieru i tektury1501013656864706322015789"DOLAR" Sebastian 

Jasiński

 0,0891Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780448616491941984UNIMED ADRIAN 

ŁUKASIK

 1,4300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105K70.32.Z2778409986443087339Miejski Zakład 

Zasobów Lokalowych 

Zakład budżetowy

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305
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 257,0600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,7200Odpadowa papa170380

 16,0400Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,2192Opakowania z papieru i tektury1501012782592779541778388P.H.U. AGA 

WOJCIECH GAWĘDA

 0,0876Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729364006471642445NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA 

CHIRURGICZNA 

BORGOSZ ZBIGNIEW

 0,0340Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400918966381662160NZOZ PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

EWA 

SIKORA-STISKUN, 

PRZEMYSŁAW 

STISKUN SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706900949371571196ZAKĄTEK URODY 

DANUTA GLUZA
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 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762378056442870965ZDROWA RODZINA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0058Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132711046896340195804Agencja Handlowa 

CENTROSTAL SA

 0,1900Opakowania z papieru i tektury1501011519980339491800877PLASPOL Sp. z o.o.

 5,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0035Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 749,1800Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908DJ27.51.Z2760916849542247256Zakład Odlewniczy 

MODELFORM Sp. z 

o.o.

 54,6200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782289346422577009MIEJSKI DOM 

POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

RYBNIKU
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417757709691298224MRÓZ BEATA Instytut 

Zdrowia i Urody 

Konwalia

 6,5380  0.04Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101092416525815732810971S.V. POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 24,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 7,3610Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,9100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 37,1450Żelazo i stal170405

 0,0060Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DD20.30.Z2705363696460323742Zakłady Drzewne "T i 

S" A. Szwed Sp. J.

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2600Baterie i akumulatory ołowiowe1606010034553106520003522LONTEX Piotr Londzin

 11,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203DA15.72.Z2400128566481718606Przedsiębiorstwo 

TROPICAL Tadeusz 

Ogrodnik

 9,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 36,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

572



 0,8000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 1,4000Żelazo i stal170405

 1,8200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080728774029372080313FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA - 

GRECZKA JACEK 

GRECZKA

 0,5200Filtry olejowe160107

 0,1500Płyny hamulcowe160113

 0,4500Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,3200Metale żelazne160117

 1,8900Inne niewymienione odpady160199

 268,0000Żużle odlewnicze1009030904648805570008975Przedsiębiorstwo-Prod

ukcyjno-Handlowo- 

Usługowe SURPOL 

Tomasz Surdyk

 5,3800Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 8,6400Inne niewymienione odpady1201992724260476441010189REMO-STER SPÓŁKA 

JAWNA ANDRZEJ 

CHMIELNIAK, 

ANDRZEJ GRABALSKI

 0,4200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022418592536331998136PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

MAŁGORZATA 

KASPROWICZ

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723910829541011729GABINET 

UROLOGICZNY 

GRZEGORZ 

SZKODNY
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 5,6800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012404321566462740131WALKER PRECISION 

ENGINEERING 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,3800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 27,0500Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,2600Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 10,2300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0940Opakowania z papieru i tektury1501012778163912220056104PIEKARNIA 

"EXCELLENT" 

ROMANOWSKI 

ROBERT

 0,2950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Opakowania z metali150104

 14,7600Inne niewymienione odpady0702993612664006292471719ZREM-BUD SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 6,3600Odpady spawalnicze120113

 5,3700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

574



 1,9600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3800Filtry olejowe160107

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 95,4600Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 119,4200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 44,3400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,3800Tworzywa sztuczne170203

 21,2600Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 97,1600Żelazo i stal170405

 545,3000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 21,7200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 55,1400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,5200Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402436334980202587ZDROVIT ANNA 

PAWŁOWSKA 

NEJMAN, MAREK 

SZEWCZYK SPÓŁKA 

CYWILNA

 52,4390Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DK29.23.Z0171022105262504342"SEST-LUVE-POLSKA

" Sp. z o.o.

 0,2200Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

061302

 0,1300Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,3370Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 273,1500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 181,5390Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 487,8900Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 6,2400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 119,5100Opakowania z papieru i tektury150101

 4,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 167,8840Opakowania z drewna150103

 2,5400Opakowania z metali150104

 0,2500Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 1,3400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,7500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3800Żelazo i stal170405

 0,0800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,7800Papier i tektura191201

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703787589371018921INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HALINA KIELAN
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418200096262919405BRILLANT NAILS

 19,6180Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.24.Z5905221937731461179BIOS   Ferma Drobiu 

Rafał Głowa

 0,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,8000Żelazo i stal170405

 0,2280Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112401056066312457646MPL POWER 

ELEKTRO sp. z o.o.

 0,0660Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030705655035481608828ŻARNOWIECKA 

JOANNA

 0,1000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011120706085726422076804VETRO Zakład 

Szklarski

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Zużyte opony160103

 0,0210Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406043966443020298PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

KATARZYNA 

DAWIDENKO

 11,4000Żelazo i stal1704052764044915771688072P.P.H.U. 

"ECOSYSTEM" 

ZYGMUNT MANIA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767581836422170130PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI 

PIASECKA-LEJTMAN 

KATARZYNA

 2,8600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G52.48.F0705325805480000390Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

AGROKOMPLEKS 

Bieniek Zygmunt

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0190Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,6450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4540Filtry olejowe160107

 0,1170Inne niewymienione elementy160122

 0,0230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1506093775771245073Gabinet 

Stomatologiczny Adam 

Puszczewicz

 0,0001Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082781633476462622259PHU "P'MIX" S.C.

 0,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,5000Zużyte opony160103

 0,3900Filtry olejowe160107

 0,1200Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,8300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142412765409542679642ZESPÓŁ SZKOLNO- 

PRZEDSZKOLNY NR 4

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767954396252121456NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ - 

PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 8,8400Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401081503075065771507432KACPER Sp. z o.o. 

Spółka Komandytowa

 8,8400Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707611675530016945Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Duo-Dent Dorota 

Nieścieronek

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033609814995472034865INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Agnieszka 

Nowak

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031500339545731076865FIRMA RUDZKI 

ZENON RUDZKI

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727351809372147572OLIWIN MAGDALENA 

KWAŚNY
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 0,0060Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020728149109372372760NIEPUBLICZNY 

STOMATOLOGICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"DUO-DENT" S.C. 

ŚWIRGOŃ ALINA, 

ŚWIRGOŃ MAREK

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082727271686441019150STRASZAK RAFAŁ 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA RAMOT

 0,1020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142720580756340031451A.J. Telecom Sp. z 

o.o.

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2402925256252297936APTEKA FARMA VIT 

SPÓŁKA CYWILNA 

MARZENA I 

JAROSŁAW 

GANCARSCY

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779525856481572367MARIA SZYMAŃSKA 

STUDIO 

KOSMETYCZNO-FRYZ

JERSKIE "MARIA"

 0,6200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z2715055436420016198Rybnickie Służby 

Komunalne
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 0,4600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4000Zużyte opony160103

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6790Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6 117,5100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 863,0000Gruz ceglany170102

 3 991,2000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 9,0400Odpadowa papa170380

 10,4680Żelazo i stal170405

 0,1450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400820127742353507NZOZ S-MED LIPKA 

KAROLINA

 0,0151Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0001Odpady amalgamatu dentystycznego180110
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 367,8540Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083602282306452541453LT PACK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 7,5000Opakowania z drewna150103

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768549176381094968NOWAK-DĄBROWSK

A HELENA 

Specjalistyczna 

praktyka lekarska

 0,3560Opakowania z tworzyw sztucznych1501021508567405730248494 

PRZEDSIĘBIORST

WO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"AB-AG" ANDRZEJ 

BLICHARSKI

 7,0700Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,3230Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722987566891044455DYDA KATARZYNA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,3500Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DK29.56.A2705719406440514114SUTCO-POLSKA Sp. z 

o.o.

 10,9400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 13,9500Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 35,5500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 34,6900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102
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 0,8900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,9100Inne oleje hydrauliczne130113

 7,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 4,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 547,6000Żelazo i stal170405

 0,5800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082774860606452244873BOWIM SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,1300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2600Szkło170202

 1,4200Tworzywa sztuczne170203

 188,6000Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721628846441102626PORADNIA 

INTERNISTYCZNA 

ESKULAP HABERKA 

JAN

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416022416391789726INFINIS WIŚNIEWSKA 

MONIKA

 0,0180Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180173418191181606467FORTUM POWER 

AND HEAT POLSKA 

Sp. z o.o.

 20 365,6170Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124

 47 438,9600Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania 

spalin oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1480Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Inne baterie i akumulatory160605

 0,5000Zużyte opony160103I60.24.B2736920876471711382FIRMA "DOMINO" 

BLANIK DOMINIK

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021519784505741875533USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

MAREK KAPUŚCIK

 2,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012717738936520006851PPH "PAPIRUS" S.C. 

ZIĘBA BOŻENA,ZIĘBA 

JOLANTA

 60,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,4200Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030000259456480008765INSTYTUT 

CHEMICZNEJ 

PRZERÓBKI WĘGLA

 21,1000Odpady z przechowywania i 

przygotowania paliw dla opalanych 

węglem elektrowni

100125

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033812849536252466712Gabinet 

Kosmetyczno-Podologi

czny Beauty Skin

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765582606441587871PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MONIKA 

STAŚKO

 0,3500Zużyte opony1601032731493026421231645BGM CARS 

GRZEGORZ SOSNA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033683480866271391524FRYZJER BOŻENA 

JAKUBOWICZ

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801062781060949542461989APTEKA POD 

KWIATAMI B. GAWLIK 

I A. POTYKA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0670Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030005716076491129099ZAKŁAD 

POPRAWCZY I 

SCHRONISKO DLA 

NIELETNICH

 4,8210Opakowania z papieru i tektury150101G51.47.Z0123332705271711106AMIC POLSKA Sp. z 

o.o.  (dawniej Lukoil 

Polska Sp. z o.o.)

 2,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 60,2370Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3120Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,1440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,3560Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0200Inne baterie i akumulatory160605

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,0450Papier i tektura191201

 7,9800Opakowania z papieru i tektury1501010705336445480001774FIRMA HANDLOWA 

HANNA WILCZEK

 0,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0008Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033699360696471145304Grażyna Szryt A&G

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162724492496421027896PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE SKORUPA 

LUCJAN

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.13.A2711011596470510291PPHU JANTAR Sp. z 

o.o.
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 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 38,8600Zmieszane odpady opakowaniowe1501060721890799372188329"JANTAR" Sp. z o.o.

 1,5250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,1350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0910Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728892506481080368LECH MŁYNARCZYK 

SALON 

KOSMETYCZNY

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033800247186351735954time4beauty 

MAGDALENA 

TYSZKIEWICZ

 1,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208243463690Arkadiusz Tumula 

A.K.M Auto Serwis

 0,5000Zużyte opony160103

 0,4500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435695596341576856INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

GRAŻYNA 

JĘDRASZEK
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 123,7000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z0004377906460009589Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska

 32 368,8000Odpadowa serwatka020580

 102,5000Inne niewymienione odpady020599

 43,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0810Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0220Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0970Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 2,5000Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033809487769542477766BEAUTIX Monika 

Stachowicz

 16,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010723172705482247077PHUP STAL-BUD Sp. 

Jawna

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,0000Opakowania z drewna150103
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z2719129176521182691CHRAPEK 

ARKADIUSZ 

PRESTIGE

 8,8400Opakowania z papieru i tektury150101DN37.20.Z2737377436292069696DRP Group 

Przemysław 

Miśkiewicz i Wspólnicy 

Spółka Jawna 

(DREWNEX 

RECYKLING 

PLASTICS Przemyław 

Miśkiewicz i S-ka)

 4,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 40,9200Metale żelazne191202

 141,6180Tworzywa sztuczne i guma191204

 1,3800Opakowania z papieru i tektury150101L75.23.Z0003198596311070649Areszt Śledczy w 

Gliwiach

 0,0400Zużyte opony160103

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 30,2700Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502732109490727718GABINET LEKARSKI 

STRZELCZYK 

TOMASZ

 16,3000Opakowania z papieru i tektury150101G52.45.Z0157676551132497133"MEDIA MARKT 

POLSKA SP. Z O.O. 

CHORZÓW" SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 2,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,9500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0200Odpady tworzyw sztucznych070213E40.30.A2726618546411006444Zespół Ciepłowni 

Przemysłowych 

"CARBO-ENERGIA" 

Sp. z o.o.

 18 756,2900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 29,1740Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,0600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,1200Odpadowa papa170380

 51,9800Żelazo i stal170405

 0,0400Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,4600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012410674925732759566FERMA DROBIU 

LINDA 

WAWRZYŃCZAK

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102728995966461041000OGRODNICTWO,MARI

USZ LANGER

 0,0350Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183300131396690407477NORDGLASS  

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 209,0800Szkło160120

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722337276422091011Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Mirosław Filec
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 3,2880Odpadowa tkanka zwierzęca0202023017556077831672912RACIBÓRZDIS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,1550Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 38,2570Opakowania z papieru i tektury150101

 5,2680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3920Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2230Opakowania ze szkła150107

 2,0600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2774963029542366044Apteka LARIX s.c.

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718116209690004479MAGDA Salon 

Fryzjerski Monika 

Żmuda-Przytocka

 0,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133679930636423203943SZKOŁA 

PODSTAWOWA Z 

ODDZIAŁAMI 

PRZEDSZKOLNYMI 

NR 23 IM. 

GÓRNICZEGO STANU 

W RYBNIKU

 0,1080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182408370546443373832SOSNOWIECKI 

SZPITAL MIEJSKI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2100Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,2100Roztwory utrwalaczy090104
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 7,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0630Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2040Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 84,8640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 14,2630Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0430Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 4,6408Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 4,3800Papier i tektura191201

 18,7800Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0702080223936728992752752S.V. GOMMA 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Inne niewymienione odpady040299G51.90.Z0024134625470088816PPHU "BOGMAR" 

Bogusława Bryczek 

ZPCh

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0050Zmieszane odpady opakowaniowe1501062417094309492155870TALMA Sp. z o. o.

 0,2000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206802776945806482019595 P.P.H."OSKAR" 

JACEK OCZKOWICZ

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 176,0600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072418411356312625807MR CONSTRUCTION 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082722480836340023807LAKPOL ANTONI POL

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,0080Płyny hamulcowe160113

 0,0080Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0040Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 53,4800Metale żelazne160117

 1,0500Metale nieżelazne160118

 1,0700Tworzywa sztuczne160119

 0,2230Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3 866,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.40.Z2404445386292347155THYSSENKRUPP 

STAL SERWIS 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,3600Inne oleje hydrauliczne130113

 0,2450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 7,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,2650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010035159926460328679Mirosław Kozioł 

Spedycja Usługi 

Przewozowe 

Międzynarodowe

 0,1030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718731006262117781GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

SYLWIA 

MADEJ-WRZEŚNIOW

SKA

 0,7000Tworzywa sztuczne1702032729885616341174744Z.S.U.T IMPULS 

S.C.Ryszard 

Świerkula, Wojciech 

Świerkula

 0,0920Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1380Aluminium170402
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 20,4800Żelazo i stal170405

 24,4800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 5,2600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432682896292257475Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

PRZEMYSŁAW 

ROSAK

 1,7600Zmieszane odpady opakowaniowe1501062436558046381810525N-DESIGNS Sp. z o.o.

 0,8200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1670Opakowania z papieru i tektury1501010158557445262800201HUAWEI POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Opakowania z drewna150103

 1,3920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718953506351356346ORTODONCJA - 

STOMATOLOGIA I 

INNE SPECJALIZACJE 

LEKARSKIE MARIA 

MATLOK

 0,0230Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182405780496342626332Pack-Center  Kołodziej 

i Wspólnicy Sp. J.

 1,4200Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031516995379491041940OPALDENT JACEK 

FĄFROWICZ

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020726268939371716499 Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo 

Handlowe " HAPOL" 

Teresa Miłoń

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728212875531254635ANNA CAPUTA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782544696262751785P.H.U. "SALVEO" s.c.

 0,0500Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062728591256451063721WARSZTAT 

MECHANIKI 

POJAZDOWEJ 

KRYSTIAN BRYLSKI

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,2000Zużyte opony160103

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,4000Metale żelazne160117

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.B0705790509371743622PUH "INTER-JET" 

MAREK KRUCZEK

 0,2900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3200Metale żelazne160117

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0113Miedź, brąz, mosiądz1704012737687036472201720WODZISŁAWSKI 

OŚRODEK 

REHABILITACJI I 

TERAPII DZIECI I 

MŁODZIEŻY

 0,0020Aluminium170402

 0,3668Żelazo i stal170405

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033699622046322019882PROMYK PIĘKNA 

Angelika Dziubaczka

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142720012826321925176PRZEDSZKOLE 

MIEJSKIE NR 19 W 

JAWORZNIE
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 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102409697036452464327GRUPA 

PRODUCENTÓW 

ZBÓŻ I RZEPAKU 

KLIMOWICZ BIS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722776425471436337BODY SPA Filomena 

Pasierb

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090035494426390001297APTEKA "NA 

OSIEDLU" 

GENOWEFA 

RYSZAWY

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501012700745786351011251GRZEGORZ JANIK 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRYWATNE 

"COMPLEX"

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 72,1200Papier i tektura191201

 0,0800Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.50.Z2410155612050001698FEDERAL SIGNAL 

VAMA S.A. Oddział w 

Polsce

 8,0700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033600780906482772424Salon Fryzjersko - 

Kosmetyczny 

ESTETIQ Anna 

Krzystanek

 10,4000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402222407963035732719147IMPULSO SPÓŁKA Z 

O.O. I SPÓŁKA Spółka 

Komandytowa

 34,9000Opakowania z papieru i tektury150101
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 2,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0440Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,9000Żelazo i stal170405

 0,0128Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030708266079371033493GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA 

SKROLECKA-BLACHN

ICKA

 0,0048Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022709399206391026282BORYS ADAM - 

GABINET 

WETERYNARYJNY

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732567346351017130NZOZ GL - DENT 

Barbara Glanc-Wójcik

 0,1800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012775659836482386454BIOMEDIX S.C. JAN 

KALITA, ELWIRA 

KALITA

 0,1800Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0350Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0360Aluminium170402

 0,2720Żelazo i stal170405

 0,1780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030009726545261038205STOWARZYSZENIE 

MONAR

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162705540836342289314MIEJSKIE 

PRZEDSZKOLE NR 12

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721680835482129113"AGAPE-MED" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZNĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0245Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022779147516292145210GAWOR MARIUSZ 

TORRO SALONIK 

ZOOLOGICZNY

604



 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033638804456482527937STUDIO URODY 

MADLLEN-BEATA 

KLĘCZ

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,4600Odpadowa masa roślinna0201033690996406423206479INŻBUD TT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0153Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,7200Zużyte opony160103

 11,6600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,6200Odpadowa papa170380

 11 338,9600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,4000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2 048,3400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112780794406342502311"PIETRZAK"  Sp. z 

o.o.

 24,9200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1200Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 6,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6800Opakowania z drewna150103

 1,1100Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 5,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,6200Zużyte opony160103

 2,6400Filtry olejowe160107

 4,3200Metale żelazne160117

 4,0200Tworzywa sztuczne160119

 3,0000Szkło160120

 0,0300Inne niewymienione odpady160199

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766763506341816154IROSŁAW BUTOWICZ 

SILESIA-BOXING

 0,6470Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.39.Z0721625485481238633FH-U DAJUKA Józef 

Wiercigroch

 7,5130Zużyte opony160103

 0,1110Filtry olejowe160107

 0,0500Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1130Płyny hamulcowe160113

 0,4650Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 181,1150Metale żelazne160117

 11,0850Metale nieżelazne160118
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 15,3090Tworzywa sztuczne160119

 7,4930Szkło160120

 1,1690Inne niewymienione elementy160122

 3,2970Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1080Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417504446411388629STUDIO 

KOSMETYCZNE 

"SALONIK URODY" 

KATARZYNA 

GWÓŹDŹ

 0,0260Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092428500996462927220"DARRI" ADAMCZYK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734200296471760682PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. ANDRZEJ 

TWARDZIK

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764599199541670030SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANDRZEJ 

NAGLAK
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 2,7600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034322432907122350762PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MONIKA 

WILK-NIZIOŁEK

 29,5200Odpady tworzyw sztucznych0702132410766349372584717NBL KOMPOZYTY Sp. 

z o.o.

 0,2200Żelazo i stal170405

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435740466443486387RAFAŁ MICHALIK 

fizjocox

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434411159271796843Przychodnia 

Weterynaryjna 

"CENTAURUS" Hubert 

Kucharski

 102,0600Odpady kory i korka030101DD20.52.Z2780533706462596119GLASS-SERVICE Sp. 

z o.o.

 1,9360Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 56,4800Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0110Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,9220Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 17,9750Opakowania z papieru i tektury150101

 4,8690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4200Opakowania z metali150104
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 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503533865732045370MONIKA ZOŁA-LIZAK 

NZOZ ARCUS-MED 

SPECJALISTYCZNE 

GABINETY 

STOMATOLOGICZNE I 

LEKARSKIE

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2711870436311897998Specjalistyczna 

Praktyka Dentystyczna  

Magdalena Jaworska

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711634406461079824Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Iwona Pawlik

 51,9100Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308G51.90.Z2778752296451202157P.P.U.H. SETO 

Import-Export Rogocz 

Anna

 1,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0098Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0187Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521761906641254447USŁUGI 

POGRZEBOWE,SPRZ

EDAŻ TRUMIEN 

RAFAŁ KEMPIŃSKI

 0,0030Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012724628766261053814NZOZ JOLMED 

JOLANTA KAMIŃSKA

 0,0030Roztwory utrwalaczy090104

 0,1220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0140Zmywacz farb lub lakierów080121G50.20.A2764326946481990248FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA 

"AUTO-LAK-PLAST" 

Bogdan Jędrzejewski

 0,0650Inne niewymienione odpady080199

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 211,0600Żelazo i stal1704051505595445751572320ZELKOT - BRZEZINA, 

URZYNICOK SP.J.

 0,3662Opakowania z papieru i tektury1501010709473055531211502F.H.U.HALINA 

STOKŁOSA

 0,1541Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503052465741085297GABINET LEKARSKI 

JADWIGA BUŁACZ

 0,4400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101O91.33.Z2724056486331017664Fundacja Ochrony 

Zdrowia i Pomocy 

Społecznej

 0,4100Roztwory utrwalaczy090104

 1,1650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112430255526322008513ZESPÓŁ 

SZKOLNO-PRZEDSZK

OLNY NR 1

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142413141706423106447RYBNET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0600Żelazo i stal170405

 3,5800Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

1602152710451596450005696PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "PRIMA" S.C. 

JÓZEF ŚWIERKOT, 

EWA ŚWIERKOT
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 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.23.A271267090PRZEDSIĘBIORSTWO 

INŻYNIERYJNE 

"BUDOMONT 6" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3 818,6000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033641684826443077967 Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Dorota 

Milewska-Wróbel

 0,1540Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032412381149372339461NADZIEJA CENTRUM 

MEDYCZNE Katarzyna 

Pytel-Haladyn

 8,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081211314586772338280SOBIESŁAW ZASADA 

AUTOMOTIVE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,8670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,4750Zużyte opony160103

 1,1420Filtry olejowe160107

 2,3490Tworzywa sztuczne160119

 1,6380Szkło160120

 0,0420Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121
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 1,2390Inne niewymienione elementy160122

 0,6080Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 136,9600Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206012432370539542742872KŁOS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 16,2540Opakowania z papieru i tektury150101

 20,5420Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 239,7620Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 16,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 0,0540Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800704073655480006323Restauracja Melissa  

Maria Pinkas

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412090126342655871ANNA 

KOPYTYŃSKA-KASP

ERCZYK PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435763936472146820Praktyka 

Stomatologiczna 

Katarzyna Rączka - 

Sukiennik

 0,0041Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717028412220040675PRYWATNA 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA - 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"STOMA-DENS" 

MARIA MADEJSKA

 2,0400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062776088016341122150FIRMA 

USŁUGOWO-BUDOW

LANA FIL-BUD 

ZIARKOWSKI 

ZBIGNIEW

 3,6800Tworzywa sztuczne170203

 0,6710Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142431152556342813703BetaMed S.A.

 11,2340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 9,4250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 6,4900Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109DN37.20.Z0729104996381640313PPHU 

"PRODREX-POLAND" 

Sp. z o.o.

 1,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,4600Drewno170201

 4 668,9820Metale żelazne191202

 6,4900Metale nieżelazne191203

 0,0360Opakowania z papieru i tektury1501012701058536350003798F.H.U. "PINOKIO" 

Mośka Leszek

 0,0110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6240Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211N85.11.Z0002929366422599502SPZOZ Państwowy 

Szpital dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych w 

Rybniku

 1,2150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5000Aluminium170402

 25,7000Żelazo i stal170405

 5,5500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 31,9000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0540Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 106,5090Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308M80.30.C0400193919540024902ARCHIDIECEZJA 

KATOWICKA
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 0,8000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 1,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0440Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3090Opakowania z metali150104

 5,3100Metale nieżelazne160118

 0,0215Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091521381085732545799APTEKA "LINDORM" 

B.A.KUBAT SPÓŁKA 

JAWNA

 63,0190Aluminium1704023501054696760012851KORPORACJA 

BUDOWLANO-HANDL

OWA AKORD 

HERNAS, 

KOMOROWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,4050Żelazo i stal170405

 0,1180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407894216472261685Studio Tatuażu 

Artystycznego "Speak 

In Color" Kazimierz 

Rychlikowski

 2,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086301927537810020274"HKL 

BAUMASCHINEN 

POLSKA" Sp. z o.o.

 0,5700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7400Filtry olejowe160107

616



 0,0007Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,8000Zgorzelina walcownicza100210DJ27.22.Z2405558706431704223WALCOWNIA RUR 

SILESIA S.A.

 240,0000Kwasy trawiące110105

 100,0000Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 251,0000  70.78Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 25,0000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 5,7500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 39,3000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1700Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,6000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,3000Opakowania z metali150104

 1,4890Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0820Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0060Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,2450Miedź, brąz, mosiądz170401
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 460,9470Żelazo i stal170405

 23,7000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z0034872156340255044Jotan J. Jamroz, J. 

Jamroz, K. Jamroz Sp. 

J.

 1,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Aluminium170402

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801121503374185771133115P.P.H.U. "KROMET" 

Satnisław Krowicki

 22,6500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013617002845472154374TECHNIKA II Sp. z o.o. 

Sp. komandytowa

 0,9400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0800Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,8000Żelazo i stal170405

 1,4000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112427604916272729965DEMARKO Sp. z o.o. 

Sp. k.

 3,0500Odpady proszków powlekających080201

 0,5000Odpady spawalnicze120113

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,5400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Metale nieżelazne160118

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0150Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 104,1000Żelazo i stal170405

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091203638536772280830ALICANTEE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,5400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301103515656586831738303EKOFOL BUGAJ 

SPÓŁKA JAWNA

 29,0400Odpadowa papa170380

 96,0000Skratki190801

 13,3000Zawartość piaskowników190802

 52,7000Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 980,4700Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142781000226351677429SZKOŁA 

PODSTAWOWA W 

WYRACH

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2200Zużyte opony1601030004844175470087047SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

"STRZECHA"

 0,3998Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 2,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 132,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,9650Opakowania z papieru i tektury150101G52.63.A0728860455471989332Kompania Narzędziowa 

HERMES Sp. z o.o.

 0,0280Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Tworzywa sztuczne160119

 0,0760Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Aluminium170402

 0,7440Żelazo i stal170405

 0,2600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,7000Odpady tworzyw sztucznych0702131505394295770400732BEZPOL Sp. z o.o.

 92,5800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 50,1080Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 10,9680Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,7600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,4200Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3600Opakowania z drewna150103

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,9000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,3600Metale żelazne160117

 0,2810Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8670Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,9800Odpadowa papa170380

 0,7080Żelazo i stal170405

 9,0800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0002Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033806593456472430372FRYZOMANIA ANITA 

BOCHENEK

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515353799491704257Poradnia Medycyny 

Rodzinnej

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 48,8000Inne niewymienione odpady0105992434621526322010220R.T. 

OPTIMUM-SERVICE 

SPÓŁKA18-08-2014 Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 15,0000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 12,5000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 1,2600Inne niewymienione odpady120199

 8,6200Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 348,8600Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 52,0000Inne niewymienione odpady160799

 0,5000  0.03Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 14,1100Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 210,4400  21.04Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.12.Z2712898036440015500PPHU ALGAS S.j. 

Zakład Pracy 

Chronionej

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709544636451044008SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANDRZEJ 

PIETRZAK

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180003315826340136316Urząd Statystyczny w 

Katowicach

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 7,0970Metale żelazne1912022434697635771900313SŁOTPOL ARTUR 

SŁOCIŃSKI

 175,5620Metale nieżelazne191203

 156,3300Tworzywa sztuczne i guma191204

 2,6400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 60,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504F45.21.C2405596846452420407TARBAU SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 17,7000Opakowania z papieru i tektury1501010002962716262510567Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny Nr 4 w 

Bytomiu

 2,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3480Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 68,8590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 62,9870Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,3160Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0030Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022764280376481977851ORDOŃ-GIERA 

SABINA 

I.PRZEDSIĘBIORSTW

O PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

"S-DENTAL" 

II.NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0380Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434297695771976434NZOZ Mijaczów Sp. j. 

B. Jakubiec-Bartnik

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023604048276272740263Przychodnia 

Weterynaryjna A. 

Wojtaczka, A. 

Przybyła-Noga S.C.

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419105866442900146INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MARZENA KOMRAUS
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 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419189789372444382"GISSDENT" 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

PATRYCJA 

KASPEREK-HRABOW

SKA

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 55,0600Opakowania z papieru i tektury1501013620644945223033950PLATAN PROPERTY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 12,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 48,7270Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,5400Opakowania ze szkła150107

 0,0870Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Odpady tworzyw sztucznych0702132400135025482428896KAMIENIARSTWO 

WRZOS 

BOGUSŁAWA I 

SŁAWOMIR WITALIS 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0160Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

625



 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,3000Żelazo i stal170405

 348,1400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013624622375482670628NEW ENERGY 

CIESZYN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 56,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 129,8270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,3600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 6,5000Gruz ceglany170102

 4,6100Żelazo i stal170405

 5 285,0000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 2 613,5690Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 66,7600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033685168916312674786Gabinet Podologiczny 

Małgorzata Jaworska

 0,0060Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802404448579372501140Beniamin Herzyk - 

BENCO
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732466436481536733GABINET 

STOMATOLOGII 

ZACHOWAWCZEJ I 

CHORÓB PRZYZĘBIA 

HALINA KSIĄŻEK-BĄK

 0,0536Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030708009389371498329GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEKARZ 

STOMATOLOG 

CAPUTA EWA

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033650614506312351758MOQU AGNIESZKA 

DˇBROWSKA

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032765312846272267016PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

EWA RADZIMSKA

 0,4550Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z2736816236412101392"FUNDACJA NA 

RZECZ PROGRAMU 

WCZESNEGO 

ROZPOZNAWANIA 

CHORÓB 

NOWOTWOROWYCH 

U KOBIET 

GODULA-HOPE"

 0,4250Roztwory utrwalaczy090104

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0880Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4620Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407363247721791805PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY 

IZABELA NOWAK

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433744205472147629STOMATOLOGIA 

JAWORZYNKA Jakub 

Chabierski

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436231417692068465KAROLINA 

GORCZYCZEWSKA 

CENTRUM 

KOSMETOLOGII I 

DIETETYKI LOREN
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 561,7200Opakowania z papieru i tektury1501014720395749820243290XPO SUPPLY CHAIN 

POLAND SPÓŁKA Z 

O.O. (dawniej ND 

LOGISTICS POLAND 

SPÓŁKA Z O.O.)

 99,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0530Opakowania wielomateriałowe150105

 80,1200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,2000Opakowania ze szkła150107

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,7020Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 85,6780Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780696196482246641INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ARTUR CZAPKIEWICZ

 0,0890Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093510448479451224226Firma Handlowa 

Wojciech Kwiecień

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160166242026252248435INGOT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 11,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132781236846431600216PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "RAFMEX" RAFAŁ 

GIERACZ

 0,3130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0034Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031469657095252570981FARLO M. GRUDZKA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022777996759690424106PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

SZYMON KOŚCIARZ, 

SKLEP DLA 

ZWIERZĄT

 4,7820Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083667992416332236612JASTRZĘBSKA 

SPÓŁKA 

RECYKLINGOWA 

TONA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0450Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 55,0000Zużyte opony160103

 0,9300Filtry olejowe160107

 0,5800Płyny hamulcowe160113
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 1,5100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1 506,5300Metale żelazne160117

 74,5150Metale nieżelazne160118

 10,6000Tworzywa sztuczne160119

 5,8000Szkło160120

 2,0000Inne niewymienione elementy160122

 2,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1520Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale przejściowe lub 

ich niebezpieczne związki

160802

 69,7920Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013606499549542752853PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE 

"SIGMA" TADEUSZ 

BUCZEK, STANISŁAW 

RZOŃCA SPÓŁKA 

JAWNA

 21,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,9800Odpadowa papa170380

 8,0640Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 65,5550Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0074Opakowania z tworzyw sztucznych1501023631592519491960871Przedsiębiorstwo 

Handlowe TOMKOT 

Tomasz Kotynia

 0,1590Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082723094366251033750WARSZTAT 

MECHANIKI 

POJAZDOWEJ 

AUTO-NAPRAWA 

MEDAJ WITOLD
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 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501011503162095731190785BIURO USŁUG 

PODATKOWYCH 

ZOFIA 

KUPCZYK-BEDNARS

KA

 0,0400Papier i tektura191201

 0,1480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410800966371977519NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

BADENT BANYŚ 

PRZEMYSŁAW

 2,1800Opakowania z tworzyw sztucznych1501022431934855532512298ART-MARK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 30,7100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 24,8100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733399596481462319INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA PAWLAS 

PIOTR

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022712308046390002492LEK. WET. JANUSZ 

LEŚNIK
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020721920939371069031GABINET 

WETERYNARYJNY 

MAŁGORZATA 

JAKUBIEC-BYRDY

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020701037485531322650WIESŁW KUSA 

GABINET 

WETERYNARYJNY

 111,7500Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206012431664659691607085MDJ spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

 18,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0038Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0126Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,5600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502036396683937792088473Apoleona HSG Sp. z 

o.o. (dawniej 

BILFINGER HSG 

FACILITY 

MANAGEMENT SP Z 

O O)

 0,0002Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1050Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062764595759690511897FHU I.B.K. SERWIS 

Bogusław Karcz

 3,0200Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106
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 0,2000Filtry olejowe160107

 0,2000Aluminium170402

 0,7000Żelazo i stal170405

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723781766441095808NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ MEDI - 

MED SZATAN 

ELŻBIETA

 0,0220Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802011227494792220783873Gabinet Weterynaryjny 

"Amarok" lek.wet. 

Magdalena Pomierny

 4,0600Opakowania z papieru i tektury1501012767955059541355216 PHU WICO JANUSZ 

WIECZOREK

 0,4000Zużyte opony160103

 2,1200Żelazo i stal170405

 1,0400Papier i tektura191201

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782243336420017074SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

ALEKSANDRA 

KOŚCIELNA; 

GABINET MEDYCYNY 

ESTETYCZNEJ I 

KOSMETOLOGII

 4,0000Odpadowa tkanka zwierzęca0202021508185085731056644ZAKŁAD 

MASARNICZY "U 

PAWŁA" PAWEŁ 

MARKIEWICZ

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080006713266390005154ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

ZAWADA KSIĄŻĘCA

 3,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0700Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301102780591996511460734FIRMA "STRADA" 

MACIEJ ZDZIEBŁO

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 8,4400Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701040502974845421004860MARPOL SPÓŁKA 

AKCYJNA

 603,0190Odpady tworzyw sztucznych070213

 15,5000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 45,0000Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 69,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 25,2100Opakowania z drewna150103

 1,6270Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,4200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 19,8200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031500883815751053407INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.DENT. JOLANTA 

JABŁOŃSKA
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 51,7300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012408929466351781204CARBOMA S.C.

 50,2350Żelazo i stal170405

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112405988569542584048SĄD REJONOWY 

KATOWICE-WSCHÓD 

W KATOWICACH

 0,0440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2860Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0180Żelazo i stal170405

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779282916321407234NZOZ HIGIENA 

SZKOLNA ALICJA 

DĘBSKA-DZIADEK

 71,2900Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0207042429685305771975251SOKPOL Sp. z o.o.

 0,7300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 328,9500Opakowania z papieru i tektury150101

 225,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6900Opakowania z metali150104

 47,8400Opakowania wielomateriałowe150105

 141,1700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 14,1200Opakowania ze szkła150107
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 1,8000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,7800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,7900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 33,8600Żelazo i stal170405

 0,4000Mieszaniny metali170407

 0,7440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082781796216472142667TATARCZYK MICHAŁ 

MECHANIKA I 

BLACHARSTWO 

SAMOCHODOWE

 0,0310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0670Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6300Zużyte opony160103

 0,1230Filtry olejowe160107

 0,1210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404990775732670429PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

FENIKS S.C.
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 0,0216Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729115876391021758Praktyka 

Stomatologiczna 

DROZD WIESŁAWA

 0,0051Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,0720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082765821176391451884AUTO - IP SERWIS 

IRENEUSZ POLAK

 10,8900Zużyte opony160103

 0,7500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2740Baterie i akumulatory ołowiowe1606012701870706311065884AUTO FORYŚ JERZY 

FORYŚ

 0,2300Żelazo i stal170405

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723657136271005627FRANKOWSKI 

TOMASZ

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031507930915731176839PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

KRYSTYNA 

WITKOWSKA

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.01.Z1520826499491837076Oczyszczalnia 

Ścieków WARTA S.A.

 0,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,9600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Zużyte opony160103

 0,1180Filtry olejowe160107

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0213Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0120Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0120Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,1600Tworzywa sztuczne170203

 2 038,9600Odpady palne inne niż wymienione w 

19 02 08 lub 19 02 09

190210

 565,0010Skratki190801

 295,8400Zawartość piaskowników190802

 13 705,9400  411.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 11,2100Tworzywa sztuczne1601192211568409571045638SPIE ELBUD GDAŃSK 

SPÓŁKA AKCYJNA
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 0,9400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5200Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,8400Aluminium170402

 26,9700Żelazo i stal170405

 0,7700Opakowania z tworzyw sztucznych1501020013647215260205084FUNDACJA RODZINY 

NISSENBAUMÓW

 11,8000Opakowania ze szkła150107

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,9700Aluminium170402

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703800705471135386NZOZ CENTRUM 

STOMATOLOGII 

ESTETYCZNEJ I 

PROFILAKTYKI 

"BIELDENT" ZOFIA 

FELIKS-SZCZEPANIK

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042709892206251051736BARDZIŃSKA 

TERESA

 3,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052780412886422869344MAH-TRANS S.C. 

KRZYŻANOWSKI 

ARTUR, 

KRZYŻANOWSKA 

MARIA

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6600Filtry olejowe160107

 0,9810Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082735289856441490114SZYMOŃCZYK 

ZDZISŁAW ZAKŁAD 

MECHANIKI 

POJAZDOWEJ

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703834699371128118BADURA EWA

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.31.Z2762966476442911902APTEKA NA ORLEJ 

S.C.

 0,0240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6240Inne niewymienione odpady070299F45.21.E2722562666421003909Zakład Odmetanowania 

Kopalń ZOK II Sp. z 

o.o.

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6120Inne niewymienione odpady160199

 196,3800Odpady tworzyw sztucznych0702132408575206312551894INDUSTRIAL-TAPES-S

YSTEMS sp. z o.o.

 0,0500Odpady zawierające niebezpieczne 

silikony

070216

 0,0500Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 2,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3080Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3350Opakowania z drewna150103

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783264826321133179GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

TADEUSZ KARP

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111242945799THORLININGS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501012434525096423185168INVENTINI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6400Tworzywa sztuczne170203

 13,9200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 2 018,0750Opakowania z papieru i tektury150101I63.12.C0160178385242388482DHL Exel Supply Chain 

Sp. z.o.o.

 96,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 301,2990Opakowania z drewna150103

 0,0200Opakowania z metali150104

 38,7290Opakowania wielomateriałowe150105

 11,4600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2650Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 159,6760Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Tworzywa sztuczne170203

 1,2400Papier i tektura191201

 0,0160Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022721212606441101779KULPA DOROTA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 30,4400Opakowania z papieru i tektury1501016312553787772304755EUROCASH SERWIS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0280Zużyte opony160103G51.43.Z2737050686491859219Małgorzata 

Dąbrowska,,Andrzej 

Dąbrowski PHUP 

ELEKTRO-MAD Sp. J

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404619406462742443Scorpio Art Mateusz 

Starczewski

 0,0916Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032770620066331182185NZOZ STOMED

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733174326251554325PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. JANUSZ 

KACZMARZYK

 6,0000Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201DA15.12.Z0725920205531065621Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego SIWEK 

Izabela Siwek

 6,0160Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0127Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721811325481697097Indywidualna Praktyka 

Lekarska Poradnia 

Chirurgiczna Stanisław 

Kolebacz

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030006865236451111555DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0703800925471484980INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

SPECJALISTA 

GINEKOLOG-POŁOŻNI

K ROSTOCKA 

KRYSTYNA

 0,0336Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216276619091POWIATOWE 

CENTRUM POMOCY 

RODZINIE W 

TARNOWSKICH 

GÓRACH

 0,2000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202032764040776431590423ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSA S.C. 

WĘGRZYN - BULA

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142782652896412321432ZESPÓŁ SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNY

CH NR 7 

SPECJALNYCH

 0,6800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062724298676461008250"SISTEMA POLAND" 

Sp. o.o.

 31,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 176,5600Opakowania z drewna150103
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 0,4900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,3400Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0025Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214N85.13.Z24004881995425138294DENT Dorota Stania i 

Wspólnicy Spółka 

Jawna

 0,0015Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407330606452189832SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

PIOTR HASIŃSKI
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 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780130336272299967ESTETIS Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Arkuszewska Teodezja

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803188302988308621252392"CATERPILLAR 

POLAND"SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 174,4800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 18,2500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 32,1400Opakowania z drewna150103

 43,5300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 4,6300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 94,9400Żelazo i stal170405

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092715132646470509804PĄCZKO IWONA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703749095471566548Gabinet Kosmetyczny 

"KINGANNA" Anna 

Nowakowska

 36,3800Skratki1908010005451425481502372URZĄD GMINY W 

ISTEBNEJ

 27,0600Zawartość piaskowników190802

 20,3400  3.25Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1515075105771157624APTEKA PRYWATNA 

mgr farm. AGNIESZKA 

DADEL

 0,1130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033667173326342889706KLINIKA MAGNUCCY 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0220Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182735450509542113188PRZEDSIĘBIORSTWO 

INNOWACJI I 

WDRAŻANIA 

TECHNIKI 

MIKROPROCESORO

WEJ I ELEKTRONIKI 

MIKSTER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZ

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,3110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032720540836441094648SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GAŁĄZKA 

ANDRZEJ

 0,2200Opakowania z papieru i tektury1501012719676346341022678ŁABUŚ AUTO 

SERWIS 

MAŁGORZATA I 

DANIEL ŁABUŚ S.C.

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,0290Metale nieżelazne160118

 0,0500Tworzywa sztuczne160119

 0,2590Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Aluminium170402

 1,3600Żelazo i stal170405

 7,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305082431451736481701327BP SERVICE CENTER 

EWA SZMATOŁA

 0,2800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,2070Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0051Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733668216471047903NZOZ Śląskie Centrum 

Medyczne Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuń

czy

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726348926291075217SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ADAM 

ZIEMBIŃSKI

 0,1410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767060976341925914Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Katarzyna 

Bartocha-Bryła

 2,0000Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

1305060000446417740003097PERN S.A.

 2,0900Inne niewymienione odpady130899

 1,6200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 115,6000  5.78Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813
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 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052781386226482579331"TOYOTA 

JA-NOW-AN" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 8,8140Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7700Opakowania ze szkła150107

 0,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,7600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 1,9800Szkło160120

 1,4600Inne niewymienione odpady160199

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Aluminium170402

 0,6850Żelazo i stal170405
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 0,8700Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201030027592785730252538"ELIKO"PRZEDSIĘBIO

RSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE 

ELŻBIETA 

MOŃKA,ROMAN 

MOŃKA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2500Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0300Aluminium170402

 0,2400Mieszaniny metali170407

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509454775741008173PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI CHORÓB 

DZIECIĘCYCH 

DANUTA LIGĘZA

 5,5000Inne niewymienione odpady0702992719751776290019317DZIECHCIARZ 

WIESŁAW "KADET" 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe

 124,9600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012433709416492299082MONTOMET SERVICE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,4900Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 20,1200Odpady spawalnicze120113

 6,7400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 17,4030Metale nieżelazne160118

 2,5900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082715063996311030733SKODA-IMPORT-EKS

PORT-SERWIS 

Waldemar Kolasiński

 0,4500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3200Filtry olejowe160107

 0,1650Metale żelazne160117

 0,2250Metale nieżelazne160118

 0,0000Aluminium170402

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723405069542209907UROLOGIA GALEN 

Sp.z o. o.
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721903555531240001Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej przy 

Delphi w Jeleśni 

Słowiaczek Krystyna

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414365936491326115PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

CHIRURG 

STOMATOLOG 

SŁAWOMIR TARGOSZ

 1,4360Baterie i akumulatory ołowiowe1606012401638392060000329MAVEX-REKORD 

VASUTI JARMU ES 

ALKATRESZ 

GYARTO,FORGALMA

ZO ES 

INGATLANFORGALMA

ZO KFT.SPÓŁKA Z 

O.O. ODDZIAŁ W 

POLSCE

 32,2600Żelazo i stal170405

 0,0630Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032419417246321817831MIROSŁAWA 

HILTAWSKA GABINET 

WETERYNARYJNY 

KOLIBER

 0,0033Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032770647326331123053DONAMED Aldona 

Skowrońska-Jaworska

 0,0287Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0038Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2723343806441565421Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Jolanta 

Małecka-Dembowska

 0,1501Opakowania z papieru i tektury1501012419853256423162629FINANS-BUD JOANNA 

HEROK

 0,0437Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0044Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z2400402326482329456NZOZ Ewa 

Malatyńska-Kida

 0,0015Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0101Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0904Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z0003063775771744296Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej

 0,0904Roztwory utrwalaczy090104

 1,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,5610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,5590Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 26,5300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5940Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,1300Zużyte opony1601030723122845481043993OLCHAWA JERZY 

MECHANIKA 

POJAZDOWA

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032410585475771944233ASPER Sp. z o. o.

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502032714117246461090903KOZYRA WITOLD 

BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO 

POMOC DROGOWA

 0,8000Metale żelazne160117

 0,7000Tworzywa sztuczne160119

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728789506442035033INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

PLUTA GRZEGORZ

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700417976461097377SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

JERZY TORKOWSKI
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 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0703835295471171809INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

KRYSTYNA 

BILSKA-STAWOWY

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401281456311080487"Stylizacja Paznokci" 

Małgorzata Król

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0390Opakowania z tworzyw sztucznych1501022427562886422572029F.H.U. "MARIOLA" 

MARIOLA KUREK

 40,0000Płuczki i odpady wiertnicze z 

odwiertów wody słodkiej

0105041805596216861671785ALGEO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 40,0000Inne niewymienione odpady010599

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775121886511580579LARYNGO-MED. S .C 

.STEFAŃSKI 

ANDRZEJ, KRZYWOŃ 

WOJCIECH 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080703994605530015696ŚLEPECKI JERZY 

Zakład Robót 

Inżynieryjnych 

"EKOINŻ"

 2,0000Metale żelazne160117
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 0,0121Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434201716472568225NZOZ ALMED Alfred 

Niewiem SJ

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503176115731548838TERESA RYGALSKA 

GABINET KOSMETYKI 

ESTETYCZNEJ

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803188525060405491976806MACIEJ DYRCZ PHU

 440,4890Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206011458711135272669122DELICPOL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 97,9700Opakowania z papieru i tektury150101

 66,7090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,5600Opakowania z drewna150103

 0,0470Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,7400Żelazo i stal170405

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 196,9550Opakowania z papieru i tektury1501010062322145210081757ELEA POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 7,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7200Opakowania z drewna150103

 40,6730Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 87,3000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,7800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,3200Żelazo i stal170405

 1,6800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142416569236462892438NOVO SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7590Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433005095532455821SALON 

KOSMETYCZNY DIVA 

KLAUDIA BRĄCZEK

 1,9000Opakowania z papieru i tektury1501010704802809370001290SPÓŁKA JAWNA, 

CUKIERNIA "JEDYNA" 

BĄK ADAM, BĄK 

ANDRZEJ

 19,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211
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 10,1460Żelazo i stal1704052412951296342726358CROMO-STAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0703834529371032051Krystyna Stania 

"Praktyka 

Stomatologiczna"

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419720096311999227SALON FRYZJERSKI 

"AGNIESZKA 

KŁÓSEK"

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162779201836511602565Sąd Rejonowy w 

Żorach

 1,6800Papier i tektura191201

 187,1070Odpady tworzyw sztucznych0702132732424739690795268EUROCOLOR Sp. z 

o.o.

 50,9400Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 6,1520Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 17,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 18,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 39,5580Aluminium170402

 43,9300Żelazo i stal170405

 0,6080Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.72.Z2769142986492035319FOB-DECOR Sp. z 

o.o.

660



 8,2040Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 28,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 11,5610Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 12,9230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 378,1500Aluminium170402

 21,4700Żelazo i stal170405

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706351206341141325GABINET 

ORTODONTYCZNY 

DANUTA 

BORUCH-SZWEDKO

 25,2000Zużyte opony1601031501361635731032477ASO AUTOPON 

-JĘDRYKA S.C

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162433917596443263380Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Maciej Duliński

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180013675186290012166"STALPROFIL" 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0050Odpady spawalnicze120113
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 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0330Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0320Filtry olejowe160107

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0950Tworzywa sztuczne170203

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776619426292038253EWELINA 

OCHENDUSZKA 

LASHSTYLE

 0,2020Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801122405212855731075558Paweł Wilk As-Met 

Metalizacja próżniowa
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 0,5200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012776437956462165773JAN OSSA ZBM 

OSSA

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1000Aluminium170402

 0,3000Żelazo i stal170405

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022432725309452056311PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

OLVET ALEKSANDRA 

RYBICKA-PADYKUŁA

 0,1800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020729053115482376248FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA OGAR 

WASZUT ROBERT

 10,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015321087487561520249GOSPODARSTWO 

ROLNE

 0,0910Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0009Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0002Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2720841736291149217KOSAŁKA IWONA 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 8,5500Zużyte opony1601032436192056252150564SERWIS OPON 

MROCZEK ŁUKASZ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774882486321562472JELONEK BARBARA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2666Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722930785482212417NZOZ CENTRUM 

STOMATOLOGII I 

PROTETYKI SIGMA 

SPÓŁKA CYWILNA 

RAFAŁ MURAŃSKI, 

JANINA DELONG, 

JOANNA GOJNICZEK - 

MURAŃSKA

 0,0150Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201090728838975532281367ZAKŁAD OBRÓBKI 

METALI P.P.H.U. 

WŁADYSŁAW 

SOBEL, DOMINIK 

SOBEL S.C.

 0,0090Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 4,0360Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727340336461300022INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

WARCHAŁ-ŚLOSARC

ZYK BOGUSŁAWA

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716736316471024380NZOZ 

SPECJALISTYCZNY 

"LEMED"; GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729750096311137483NZOS "PRODENTAL" 

AGNIESZKA 

SIOMKAJŁO

 8,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305022415767915482615055RETOS CZAPKA 

SPÓŁKA JAWNA

 3,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,2000Zużyte opony160103

 5,7110Filtry olejowe160107

 56,6550Metale żelazne160117

 5,4100Tworzywa sztuczne160119

 2,1500Szkło160120

 2,3950Inne niewymienione elementy160122

 1,0890Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 27,0000Zużyte opony160103G50.20.B2719901076260016892Pan i Pani S. Cziba 

spółka jawna
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 1,0000Odpadowa masa roślinna020103A01.12.A0154228508261761966Gospodrarstwo 

Ogrodnicze Marcin 

Mularski Zakład

 11,8000Odpady tworzyw sztucznych070213

 300,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 4,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,4600Zużyte opony160103

 6,7000Szkło170202

 0,9000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401081509442715730032742P.P.H. ŁUKASZ 

Łukasz Szumny

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706619626341075568Specjalistyczna   

Praktyka Lekarska dr 

n.med.Anna Bochenek

 0,3600Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DJ28.11.B4722140727262293260MECALUX Sp. z o. o.

 25,9400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,4000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,3600Osady i szlamy z fosforanowania110108

 3,8000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 3 791,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 86,7000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,0000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 26,7800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3600Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 6,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 55,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 21,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 143,2000Opakowania z drewna150103

 0,9000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,4000Opakowania ze szkła150107

 9,9000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 32,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,7000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte opony160103

 5,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,0340Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,4320Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,6600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,6000Żelazo i stal170405

 2,5000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 350,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 12,4000  3.86Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0000Papier i tektura191201

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030729124815471834807INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLIOGICZNA 

- BIANCO

 295,2900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.40.Z0034999226520007879PPH "PAMADEX" Sp. 

Jawna  Franciszek 

Paszek, Danuta 

Paszek

 0,0110Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301103513744966762016971CLIF SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Zużyte opony160103

 0,0010Filtry olejowe160107

 8,8000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.13.A0027477725730206923PHP "YABRA" Sp. z 

o.o.

 2,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5900Opakowania z metali150104

 1,1400Opakowania ze szkła150107

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100709026795471193082MIKOŁAJCZYK JACEK

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0750Inne niewymienione elementy160122

 31,9630Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212O90.02.Z0034474706340011282EKO-LABOR Sp. z 

o.o.

 0,0678Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012413408936452494937NZOZ Przychodnia 

Wielospecjalistyczna 

Sp. z o.o.

 0,0678Roztwory utrwalaczy090104

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501011513974405732289563PIMET Monika 

Banasiak

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 976,4500Odpadowa tkanka zwierzęca0202023663814879542773513INTERNATURAL 2000 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 8 286,0000  2,900.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 13,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4810Odpady tworzyw sztucznych0702131225549426372190980SOLVEERE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0120Odpady ciekłe klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415

 0,2290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0470Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033631851657542511628Mazaja Ink - Magda 

Klos

 0,2800Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206012705317166310003929ZAKŁAD 

CUKIERNICZY 

JOANNA LUDWIG

 1,3570Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032715137616341072972PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM. 

MAŁGORZATA 

BATKOWSKA-DYRDA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427922326462516793MAŁGORZATA 

GUSTAW 

MARGOMADE

 25,7700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012730700266311268825Kompanijne Zakłady 

Remontowe REMASZ 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6200Tworzywa sztuczne170203

 41,6960Żelazo i stal170405

 15,6600Opakowania z papieru i tektury1501011206646785492339585 CENTRUM 

HANDLOWE STARA 

KABLOWNIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 28,6200Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,1600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,8240Opakowania z papieru i tektury1501011926226695921987110FARUTEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,9360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413471689372502056STUDIO URODY 

KAROLINA TOKARZ

 0,7840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724714386341150436NZOZ 

SPECJALISTYCZNE 

CENTRUM 

STOMATOLOGII 

"DENTAL"  ANETA 

PTASZYŃSKA

 0,0090Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0227Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716764926311236274GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ILONA 

PRZYBYŚ-OSOBA

 0,0027Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716773336311134533GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

WERONIKA 

POTONIEC-DYMITRUK
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 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 27,4800Odpady z mokrej obróbki wyrobów 

tekstylnych

0402802405539195732680830LIMAR JEANS SP Z O 

O

 9,0380Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769354496291707930NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRYWATNA OPIEKA 

STOMATOLOGICZNA 

APEX JADWIGA 

KRZEMIONKA

 3,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208L75.24.Z2702082926340137913KOMENDA 

WOJEWÓDZKA 

POLICJI W 

KATOWICACH

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 4,5140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 23,4840Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,7080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,5980Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0560Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0230Inne baterie i akumulatory160605

 0,6930Aluminium170402

 203,5900Żelazo i stal170405
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 1,2570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0840Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 6,3700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082700032426290019091FHU "ROKICKI"

 0,3170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte opony160103

 0,4360Filtry olejowe160107

 0,0600Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1060Tworzywa sztuczne160119

 0,8700Szkło160120

 0,1830Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130023927605490006916PRZEDSIĘBIORSTWO 

TECHNICZNO-HANDL

OWE 

"ELKENT-SYSTEM" 

ANDRZEJ GASIŃSKI

 2,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Aluminium170402

 1,0900Żelazo i stal170405
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 0,3800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111F45.23.A277954118Firma UNISTOP Aneta 

Rymer

 0,8200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4400Tworzywa sztuczne160119

 0,0550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7500Inne baterie i akumulatory160605

 3,6200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0216Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022782539326391838436"ANIMALS" GABINET 

WETERYNARYJNY I 

SKLEP 

ZOOLOGICZNY 

BOŻENA 

KARPISZ-KACZMARC

ZYK

 0,0090Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022303500129590065079PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM. TOMASZ 

ZIMOŃSKI

 0,1020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100721420205532081763N.Z.O.Z. PRAKTYKA 

GRUPOWA LEKARZY 

RODZINNYCH 

"ZDROWIE" S.C. 

Z.STAWARSKA, 

E.SROKA-GACH, 

M.KACZMAREK-JAŹW

IECKA

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0390Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0555Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506603035731067748GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA PALKA

 13,8000Zużyte opony1601032428302639691604974VIVA INWESTYCJE 

Sp. z o.o.

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032712701696251012452CIEŚLA JANUSZ

 1,9000Odpady tworzyw sztucznych070213K74.40.Z6309339367820021306"ART MARKETING 

SYNDICATE" SPÓŁKA 

AKCYJNA /AMS S.A/

 1,8000Opakowania ze szkła150107

 38,5000Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180

 56,5900Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103DJ28.52.Z9329368468982025766POLBRASS Sp. z o.o.

 0,5720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,8390Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5450Opakowania z drewna150103

 0,6950Opakowania z metali150104

 0,0800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033605627796381114027 BEAUTY CLINIC 

MIRA MOBILNY 

SALON 

KOSMETYCZNY

 690,1000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109F45.31.C3509586636761050121Boccard Polska Sp. z 

o.o.

 8,0950Zużyte woski i tłuszcze120112
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 36,1040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,0940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9500Filtry olejowe160107

 0,0064Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0470Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141503286615732155176P.H.U. ALDOX CABAN 

DOROTA

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,9400Popiół cynkowy1105023620257266263018710GPT STAL 

SOLUTIONS Sp. z o.o.

 339,1720Żelazo i stal170405

 0,0310Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012436340216342709041PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

NOE LEK. WET. 

ALEKSANDRA 

CHOJNOWSKA

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181521926805732596779PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWNICTWA I 

INSTALACJI ABT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Żelazo i stal170405

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 78,7000Inne niewymienione odpady190899

 118,7000Inne niewymienione odpady190999

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721321626491603425SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

SPECJALISTA 

GINEKOLOG - 

POŁOŻNIK 

GRZEGORZ 

STACHOWICZ 2. 

WSPÓLNIK SPÓŁKI 

CYWILNEJ NIEPU

 68,0800Odpadowa tkanka zwierzęca0202022405882436272602839ZAKŁAD UBOJU I 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSA BRONEX 

PAPROTA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,1800Inne niewymienione odpady020299

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0390Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0320Aluminium170402
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 0,0690Żelazo i stal170405

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419108476342779538GLOBOS-MED SP. Z 

O.O.

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,0300Zużyte opony1601032712040206350001517PHU Kasprowski 

Krzysztof Sp. cywilna

 0,0100Metale nieżelazne160118

 0,3490Żelazo i stal170405

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082431327106521723017LONTEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 11,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0750Filtry olejowe160107

 9,5800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0800Inne niewymienione odpady170182

 1,8200Skratki190801

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709282539541569035Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Porębska-Winiarska

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 5,0900Zmieszane odpady opakowaniowe1501060707046665481089914BO-HEN HENRYK 

ZIMNOL

 0,0089Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z1503324679491285978 RAFAŁ 

ZALASIŃSKI 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej - 

Przychodnia 

Stomatologiczna 

ZAL-DENT

 0,0013Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707435485471029158PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI GRAŻYNA 

MOSKAŁA

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410809725422527347PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

NOVA-DENT 

KATARZYNA 

SUMIŃSKA

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733331876511440542NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ZDROWIE 

PASIERBEK SPÓŁKA 

JAWNA
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033806300636312502312STUDIO 

FRYZJERSKIE 

DOMINIKA DRÓŻDŻ

 801,5700Alkalia trawiące1101072412724016462864614ALUFORM Sp. z o.o.

 5,1800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 15,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 44,5000Opakowania z drewna150103

 9,9000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 60,9000Żelazo i stal170405

 18,5400Opakowania z papieru i tektury1501012407950256492222346CARGO TRADING 

Robert Pytka, Adam 

Miśkiewicz, Cargo 

Trading Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Spółka cywilna

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,7600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DG24.61.Z2404846736462746961NITROERG S.A.

 41,9660Inne kwasy060106
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 0,0000Inne niewymienione odpady060199

 3,2000Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314

 0,2430  0.07Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

060502

 114,7600Inne niewymienione odpady061099

 0,2000Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające związki 

chlorowców

070107

 2,9200Inne niewymienione odpady070199

 19,8650Odpady tworzyw sztucznych070213

 19 690,6040Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070708

 0,0000Inne niewymienione odpady070799

 586,2540Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,3930Inne niewymienione odpady100199

 1,0650Zgary i żużle odlewnicze101003

 3,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 44,0060Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,8400Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 13,0690Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0000Odpady spawalnicze120113

 1,5200Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0000Inne niewymienione odpady120199

 21,6510  0.67Wodne ciecze myjące120301

 0,8000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105
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 2,3160Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0000Inne oleje hydrauliczne130113

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,0000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 53,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 33,2190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 96,6840Opakowania z drewna150103

 0,0000Opakowania z metali150104

 8,9850Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0000Opakowania ze szkła150107

 7,8350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 4,2230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,8800Zużyte opony160103
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 8,4200Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,0000Filtry olejowe160107

 8,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2430Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1780Odpadowa amunicja160401

 2,5660Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. 

ognie sztuczne)

160402

 65,2790Inne materiały wybuchowe160403

 0,0000Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0000Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 7,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0090Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 7,4200Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 0,0000Zużyte katalizatory zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

160807

 0,0000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 7,4400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103
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 31,7600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0000Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180

 3,9780Drewno170201

 1,5600Szkło170202

 3,9000Tworzywa sztuczne170203

 0,0000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 3,0600Odpadowa papa170380

 0,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3000Aluminium170402

 0,0000Ołów170403

 190,8920Żelazo i stal170405

 0,0000Mieszaniny metali170407

 0,8400Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 4,7400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,9200Złom żelazny usunięty z popiołów 

paleniskowych

190102

 7,0560Żużle i popioły paleniskowe 

zawierające substancje niebezpieczne

190111

 26,1000  0.26Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810
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 27,7200  0.89Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0000Inne niewymienione odpady190899

 0,0000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 1,1600Opakowania z papieru i tektury1501016310587497851561831GENERAL LOGISTICS 

SYSTEMS POLAND 

Sp. z o.o.

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728111186451022308INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. ZACH. 

DANUTA LANGER - 

KLECZ

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776303096441095949INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

EWA 

ENGELKING-ADAMCZ

YK

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0250Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802731090996262215845Dom Pomocy 

Społecznej 

Ewangelicki Dom 

Opieki Ostoja Pokoju

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 23,8600Metale żelazne1912022410820086292412125EUROZŁOM PL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405736789542609618F.H.U. LEJ-DIS 

MIROSŁAWA 

HACHUŁA

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2726963216341192357NZOZ "ORTODENT" 

Poradnia 

Stomatologiczno-Ortod

ontyczna

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709144009690019624GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARCOL-KĄPA 

MARIA

 0,1660Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082719928626381067262MAREK MIKA 

MECHANIKA I 

BLACHARSTWO 

SAMOCHODOWE

 1,3800Metale żelazne160117

 0,0070Metale nieżelazne160118

 0,0450Tworzywa sztuczne160119

 0,0080Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050723010915471883958EKO-ANALIZA S.C. 

TUREK MAŁGORZTA, 

WYSOCKI MARIAN
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 0,0228Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,9300Opakowania z papieru i tektury1501012718682286330012481P.P.H.U. "ZLEM" SP. 

Z O.O.

 0,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 31,2900Żelazo i stal170405

 0,1470Opakowania z papieru i tektury1501010010169316420413261SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

KARLIK

 0,0230Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 1,1400Żelazo i stal170405

 121,9800Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

inne niż wymienione w 10 02 11

1002122417829706292449714ENVIRO-TECH 

SPÓŁKA CYWILNA 

MARCIN KIEDA, 

MARCIN PATER

 99,2000  44.64Inne szlamy i osady pofiltracyjne100215

 1,1400  0.10Wodne ciecze myjące120301

 8,0200Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 31,6400Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 445,2400Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 3,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,2900Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,5000Inne niewymienione odpady160199
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 0,0260Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 2,0950  1.22Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 1 231,9050Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 43,8200Inne niewymienione odpady160799

 6,0600Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101

 84,3600Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 603,0600  289.47Inne niewymienione odpady190899

 104,0000  5.20Inne niewymienione odpady190999

 0,0637Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DG24.30.Z2718080486470512918CHEMIKA MAREK 

GAJEWSKI

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162762407996462389159SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W IMIELINIE

 0,5200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724554516461071863Praktyka Lekarska 

Monika Torkowska

690



 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych1501022207798695862237547ATLAS POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6600Filtry olejowe160107

 0,1400Inne niewymienione odpady160199

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406034809372109904SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Dr n.med. 

AGNIESZKA 

ZEMANEK-WOJNOW

SKA

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712678426311874945SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

HÜPSCH-MARZEC 

HANNA

691



 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766101736431598637NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"SZKOL-MED" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1668Opakowania z papieru i tektury1501013697362936423208805"Rose" Natalia Litwin

 0,0423Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0000Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308DE21.21.Z2400873575472025671FIRMA  A.T.K.  S.C. 

ANNA KĘDROŃ, 

TOMASZ KĘDROŃ

 223,8850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,0000Odpadowa tkanka zwierzęca0202023644763156423123109Zakład Wędliniarski 

PROCEK Błażej 

Procek-Cechowicz

 5,0000Odpady zestalone inne niż wymienione 

w 19 03 06

190307

 0,4710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2767773649542331353SILESIA SMILE SP. Z 

O.O.

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102434091466342822659DNA LAB SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

692



 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082712182306390005622PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWE 

"BORBUD" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,6000Zużyte opony160103

 15 500,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 740,0000Gruz ceglany170102

 0,8000Żelazo i stal170405

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0723897209372317985"Lekarze i Lekarze 

Rodzinni" Godula i 

Partnerzy Spółka 

Partnerska

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767839629541272772INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

POPIOŁEK JADWIGA
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 0,6300Opakowania z papieru i tektury1501010081796136260002482MEGASET SP. Z O.O.

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5100Zużyte opony160103

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,0600Żelazo i stal170405

 3,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214G52.47.A0115181975260207427EMPIK  Sp. z o.o.

 0,0980Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0520Inne baterie i akumulatory160605

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033638425514980265323"ADMINISTRATOR" 

B.SZYMCZAK-WĘGRZ

YN J. I T. WĘGRZYN 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728780806451078390INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JADWIGA 

KMIOTCZYK-GABRYŚ

 0,2110Baterie i akumulatory ołowiowe1606011510096409490040217PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE AUTO-KULA 

RYSZARD KULA

 2,4000Żelazo i stal170405
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023606513209691180764Przychodnia 

Weterynaryjna Śląskie 

Centrum Weterynarii 

Kochłowice lek. wet. 

Adam Czapla

 2,8300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102769454946421738048KOL KOŚCIELEWSKI 

BARTOSZ

 0,1150Czysta sadza0613030157423941181736483Bodycote Polska Sp. z 

o.o.

 13,9530Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 1,9100Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 8,2600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1310Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 29,8210Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,7900  0.16Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,3500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,4520Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 10,6300Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1090Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 2,7500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0750Filtry olejowe160107

 0,3250Inne niewymienione odpady160199

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0220Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734198076311839268GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

NANOWSKA EMILIA

 0,3600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768867746443013625PRO-FEMINA PIOTR 

PIECH I IN. SPÓŁKA 

JAWNA

 5,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082718791086420020550MAD MOBIL SPÓŁKA 

JAWNA D.OSZEK, 

M.GAWAŁEK, 

A.OSZEK

 1,8950Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,3500Zużyte opony160103

 0,8700Filtry olejowe160107

 0,1800Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Szkło160120

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,0810Żelazo i stal170405

 0,3350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031519591399491771584NZOZ PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

NOVA S.C.

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729308346321014807ROLEK MONIKA 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732724516481019498ALEKSANDRA 

JAŹWIŃSKA-KOZUBA 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ALMED-ELEKTRA"

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428070866511714005DIETETYK ROZANNA 

ŻYREK

 10,0880Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801122436238275732850410CIS Sp.zo.o. Sp.k

 1,4400Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090708197195531092368APTEKA 

IM."GALENA"KOCOŃ 

MIROSŁAWA

 1,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080723145505531057946Autoserwis Krzysztof 

Łoboda

 0,0270Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0580Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,4550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Zużyte opony160103

 0,4950Filtry olejowe160107

 0,0040Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0320Płyny hamulcowe160113

 0,0750Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3120Metale żelazne160117

 0,2100Tworzywa sztuczne160119

 0,1300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Inne niewymienione odpady020399DA15.81.A2737176576521029914Piekarnia "U 

Habermanna" 

Sławomira Czyż

 35,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania ze szkła150107

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,5520Opakowania z papieru i tektury1501010104165895270014428NATURA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3970Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0910Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1790Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1050Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.75.B1500905735731021083METAL UNION Sp. z 

o.o.

 0,2900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,3840Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,3500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,5500Odpady spawalnicze120113

 5,7270Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1430Opakowania wielomateriałowe150105

 1,5400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 219,2900Metale żelazne160117

 0,0065Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033818519326292491774VOODOO DOLL 

PATRYCJA STOSIO

 17,2400Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z0704783945470170653"LENKO" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 33,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 10,4500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0008Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216DI26.26.Z2700508406370103095Przedsiębiorstwo TIC 

Z. Trzcionkowski, A. 

Cieślik s.j.

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033698553079372563879KOSMETOLOGIA 

Gabriela Czyżowska

 1,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082731487166391154910WOJCIECHOWSKI 

PRZEMYSŁAW P.H.U. 

"AUTOMIX"

 0,2300Zużyte opony160103

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.23.A2767969186312271918PRZEDSIĘBIORST

WO REMONTÓW 

ULIC I MOSTÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA

 1,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte opony160103
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 0,2400Filtry olejowe160107

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 8 865,6500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,9000Tworzywa sztuczne170203

 10 827,9500Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,2900Żelazo i stal170405

 10 461,2730Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033904577116941345208EDENT PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. EWA 

ZAWADZKA

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163655684106342875058ALFA THERMO + 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

 2,4000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103O90.02.Z2725434516420014555EKO M. Golik. J. 

Konsek, J. Serwotka, 

J. Serwotka s.j.

 1,1700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0000Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107
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 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042771609156422708799"REHMED" Spółka 

Cywilna

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031510200505730245432DOROTA 

MARKOWSKA-BERN

ACZYK Praktyka 

lekarska dermatologia i 

wenerologia

 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435129674980263471"EWA-MED" 

PORADNIE 

SPECJALISTYCZNE 

EWA 

GAWROŃSKA-SCHAE

FER, ADAM 

SCHAEFER SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722968056311457259PRYWATNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

EWA 

RAJZER-TARGOSZ

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042783494316261510973Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

GRODMED 

Mieczysław Grodowski

 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434372666312651561HAPPYDENTAL RUÇI 

- MRÓZ SPÓŁKA 

JAWNA

 17,0000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

1101138302969898641325941SANTA-EKO 

TADEUSZ 

ZYCH,IZABELA 

RUTOWSKA Sp. J.
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 38,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,6160Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211L75.12.Z0003137626491625094POWIATOWA STACJA 

SANITARNO-EPIDEMI

OLOGICZNA W 

ZAWIERCIU

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0630Żelazo i stal170405

 0,2050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2360Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2600Papier i tektura191201
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032737313155531618847DENTAL-MED 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

NZOZ EWA 

RIPPEL-ROGALA

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409497706271046313PRACOWNIA 

PROTETYKI 

DENTYSTYCZNEJ 

ZBIGNIEW BAJER

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409433599542384616NOVA CLINIC MICHAŁ 

NOWAK

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706552879371128176PRACOWNIA 

KOSMETYCZNA 

"COLETTE" DANUTA 

NIKIEL

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033568574955492201148Davgasuren Batsukh 

AKUPUNKTURA
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413040359372525755HAND PARK Paulina 

Błażejczyk

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033605996016421396062SALON URODY 

EFFECT JANINA 

MAKOSZ

 1,0200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010036044606270009439ALDONA BETKIEWICZ 

FOTOLAND 

-EXTREME

 1,0200Roztwory wybielaczy i kąpieli 

wybielająco - utrwalających

090105

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2407027105471108768EWA GĘBALA 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721609006391331950PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM. 

GABRIELA GACKA
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 0,0320Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5890Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082416284826482730408WC SERWIS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWEIDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0330Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5350Zużyte opony160103

 0,0530Filtry olejowe160107

 0,6650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 9,6800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,4600Żelazo i stal170405

 0,7731Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2739022906342345076"TWOJE ZDROWIE" - 

LEKARZE 

SPECJALIŚCI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435547246321841545Instytut Kosmetyki 

Nowoczesnej New 

Look - Magdalena 

Nowak

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022733211106331018480NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"TRIODENT" KEMPNY 

ELEONORA

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 280,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B2727034176330015019FHU FOX Krzysztof 

Lisowski

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,3800Inne niewymienione elementy160122

 0,2460Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 36,3700Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B2717880386391001744MARIOLA STUDNIC 

"EKOLAND"

 158,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 45,7400Opakowania z metali150104

 11,7000Opakowania wielomateriałowe150105

 255,5800Opakowania ze szkła150107

 2,0400Zużyte opony160103

 0,0020Zbiorniki na gaz skroplony160116

 0,1800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,7200Odpadowa papa170380

 23,5740Żelazo i stal170405

 84,7800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0011Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022780695426462598609"S-DENT" PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

S.C. ANNA I JACEK 

SKOWRONEK

 0,1740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102F45.21.A2402774199491978115KOMPLEKSOWA 

OBSŁUGA 

BUDOWNICTWA 

"KOBNEXT" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 25,7600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 27,6600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,2800Odpadowa papa170380
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 0,1600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 17,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,3900Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z0705688615471017675MASTERMODEL FHU 

Jacek Koczwara

 0,0850Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092436539465482666851ISETTA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4500Baterie i akumulatory ołowiowe1606011521339155741421861RAFAŁ SIKORSKI 

"MER SERWIS"

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427574545532507908PIELĘGNIARSTWO 

RODZINNE DOROTA 

DOBIJA, MIROSŁAWA 

ADAMCZYK, 

ELŻBIETA SZUŚCIK 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080722022715532126307"AUTO - KOMPLEX" 

WITOLD JURASZ

 0,2600Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0270Filtry olejowe160107

 0,0070Płyny hamulcowe160113
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 0,0230Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0130Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,1270Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1900Inne niewymienione odpady0702992435766906252379901PULVINYL 

RECYCLING ŁUKASZ 

HYLEWSKI

 402,6000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 011703022411279816312581659REMINSTAL sp. z o.o.

 1 200,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 31,1400Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112DI26.13.Z2769321326491638145Wytwarzanie Szkła 

Gospodarczego 

AN-BEN Skabek Artur

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501012706133486390004373WYDAWNICTWO 

NOWINY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,3150Aluminium170402

 38,4600Papier i tektura191201

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700600566461076151Wojciech Gawra
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030705915939371034127GABINET LEKARSKI 

GRZEGORZ 

DˇBROWSKI

 2,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701014300462887120157618AWBUD S.A.

 23,5200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0520Aluminium170402

 0,3950Żelazo i stal170405

 1,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1340Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802030036003389541184909DEZYDERAT -Zakład 

Uslugowy 

Dezynfekcji,Dezynsekc

ji,Deratyzacji Roman 

Piernikarczyk

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733858019541397203GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BOŻENA SZYMALA

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062411289639691322626EUROMOTO CIEŚLAK 

Katarzyna Cieślak

 2,7500Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107
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 0,1190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2738310576481751584INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR 

N.MED. TOMASZ 

KOWALSKI 

SPECJALISTA 

GINEKOLOG 

POŁOŻNIK

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509061705731572943EWA 

HOFFMAN-STYCZEŃ 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021204888045492310819MARTEX S.C. 

TADEUSZ 

MAREK,MICHAŁ 

MAREK

 1,8710Odpady proszków powlekających0802012406721046452432793KANLUX S.A.

 17,8260Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 26,1200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0440Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2920Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 9,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6600Opakowania z drewna150103

 6,4600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,0770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0680Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0070Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,7800Opakowania z tworzyw sztucznych1501023502309446770021811B+B M.BIEŃKOWSKI 

L.BUDKOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132705542906342289461MIEJSKIE 

PRZEDSZKOLE NR 34 

IM. JASIA I MAŁGOSI

 0,2100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1100Zużyte opony1601032777337426312338551PROKURATURA 

OKRĘGOWA W 

GLIWICACH

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0475Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031505455715771240087PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JERZY 

SOBCZYK

 0,1040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082400858039491576138PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

FACH-REM 

SOSNECKI 

KRZYSZTOF
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 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Żelazo i stal170405

 0,3200Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.52.Z2722217016421011895Vacat Sp. z o.o.

 0,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0000Odpady spawalnicze120113

 0,2900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0580Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 31,9500Mieszaniny metali170407

 0,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,7390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428521359542739551DUDA CLINIC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022730973676461797554CENTRUM 

STOMATOLOGII 

"APEX" PIOTR 

DROBEK

715



 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733494849541145944MAŁGORZATA 

CHOLEWKA-SZKLAR

EK PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726866306311407669Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Dariusz Gajewski

 0,0620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214I64.20.C2778299796351661517KABE SYSTEMY 

ALARMOWE Sp.z o.o.

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,9400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022433925756511715737STRZAŁKA-LECH I 

PELCZAR SPÓŁKA 

PARTNERSKA 

LEKARZE DENTYŚCI 

"DENTAM"
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 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0790Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 75,2200Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303081501559305731038468ZUH "IWONKA" 

SKLEP 

OGÓLNOSPOŻYWCZ

Y IWONA 

BORYŚ-ZBIREK

 5,8290Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z2405433932220819795KA-MA s.c. Wioleta 

Madryło, Tomasz 

Madryło

 69,9350Zużyte opony160103

 0,4570Filtry olejowe160107

 0,2990Płyny hamulcowe160113

 3,5890Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,8390Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1 601,2500Metale żelazne160117

 39,4600Metale nieżelazne160118

 43,6270Tworzywa sztuczne160119

 12,4810Szkło160120

 12,2260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2000Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801
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 0,1000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301100062134875220103934PKP CARGO 

CONNECT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6000Zużyte opony160103

 5 205,2550Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.23.Z2779257086391813241"EKO-OKNA" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 21,8000Odpady proszków powlekających080201

 15,5800Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 85,9800Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 4 571,7500Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 262,2800Kwasy trawiące110105

 1 293,0670Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 7,7400Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 423,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 207,2530Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 511,9700Opakowania z drewna150103

 28,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 21,6600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 31,9100Zużyte opony160103

 3,1400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 684,1890Aluminium170402

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434370656511703964GABINET 

PODOLOGICZNY JAN 

CYRULIK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0703714376381270193Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Ewa 

Baran

 4,7000Odpady tworzyw sztucznych0702133670485316292479566PLASTMETIX G.S.T. 

ROSIKOŃ A. MITKA 

spółka cywilna

 3,4000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501765766461626580PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

RENATA 

FRANKOWSKA-ŻOŁN

A

 1,1200Aluminium1704022782119459541928215BTT ALTER Adam 

Kociak

 0,0002Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132433244386511647183Lighter SIDE Dawid 

Skrzesiński

 0,0003Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162431635676452198481FHU Tomasz 

Światowski

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502141019490830557GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM. ANNA 

BUDKIEWICZ-KRZYKA

WSKA

 0,6000Zużyte opony160103F45.32.Z003605867PHU "GRAMAX"

 0,6010Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103DJ28.11.A0034668456310200133BUDOTECHNIKA  Sp. 

z o.o.

 1,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411588695472105944"HOSPICJUM 

ŚW.KAMILA W 

BIELSKU-BIAŁEJ"

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2402733096412365211NZOZ JOLWIT S.C. 

Jolanta 

Pęczek-Grudzień 

Witold Macura

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1 688,8200Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z 

wyłączeniem 10 05 80)

1005010000269276450005934Huta Cynku 

"Miasteczko Śląskie" 

S.A.

 1 903,5000Pyły z gazów odlotowych100503

 46 829,9770Szlamy i osady pofiltracyjne z 

oczyszczania gazów odlotowych

100506

 22 290,1000Zgary inne niż wymienione w 10 05 10100511

 8 964,3000Inne niewymienione odpady100599

 8,1400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 212,9900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 10,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 99,8800Zmieszane lub wysegregowane odpady 

z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia zawierające 

substancje niebezpieczne

170106

 1,0000Tworzywa sztuczne170203

 328,6000Żelazo i stal170405

 0,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 18 657,7400  7,141.88Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 5,0000Skratki1908011513984005751865358GMINA BORONÓW

 2,0000Zawartość piaskowników190802

 185,0000  26.30Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 37,1350Opakowania z papieru i tektury1501016397257317822154075"BATIM" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765993366252116277NZOZ Lecznictwa 

Otwartego F-MED Sp. 

z o.o.

 0,2890Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

1603042767090106342363335ELGRAF s.c.
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 0,0057Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0721075499371037634Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Lek. 

Stomatolog Maria 

Ziętek

 1 769,8800Odpady ciekłe zawierające fenole050680E40.11.Z2761600896472165148Elektrociepłownia 

Marcel Sp. z o.o.

 200,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1 890,0000Popioły lotne z węgla100102

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,5100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013625407535732856364PREZ-MET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 5,1120Aluminium170402

 0,5200Żelazo i stal170405

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031463941645213639970ZESPÓŁ ZAKŁADÓW 

OPIEKI ZDROWOTNEJ

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082764140296381322091ANDRZEJ DUROK 

MECHANIKA 

POJAZDOWA

 0,6500Zużyte opony160103
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 0,2870Filtry olejowe160107

 0,0600Płyny hamulcowe160113

 1,6400Żelazo i stal170405

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2764721406481081391"RADIX"   

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA    

DR N. MED.  

KRZYSZTOF 

DĄBRÓWKA

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767484056442164486GABINET 

STOMATOLOGICZNY - 

LEK. STOM. TAMARA 

GŁĄBIK-PANASEWIC

Z

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033674604386292480517JAGODA BEAUTY 

JAGODA 

WŁODARSKA-KASPR

ZYK

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142728395656431295581KMD DARIUSZ 

DUSZYŃSKI

 0,0610Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0380Żelazo i stal170405

 0,0100Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400054906341594386PRAKTYKA 

LEKARSKA 

STANISŁAW 

TRZNADEL
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 62,9000Opakowania z papieru i tektury150101011064483HAVI LOGISTICS

 26,9900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0023Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7700Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 14,3900Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435417919372669661Diligent Szymon 

Mrózek

 2,0600Metale nieżelazne1912032724038796311013195SILEGOLD S.C. 

SŁAWOMIR 

GŁOGOWSKI, 

GRAŻYNA 

GŁOGOWSKA

 15,9600Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418345726431755120PAW-MED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091500566205751002338APTEKA EUGENIUSZ 

DYCZKOWSKI

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031500776969490126321NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD USŁUG 

PIELĘGNIARSKICH I 

REHABILITACYJNYCH 

"EL-MED" LIPKA 

ELŻBIETA
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 0,1430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103DL33.10.A2731051966331433380ADAM WALCZAK 

PRACOWNIA 

TECHNIKI 

DENTYSTYCZNEJ 

"ZAHN"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780449216331361025FAJKIS GRAŻYNA

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419065156312630659Centrum Medycyny i 

Stomatologii 

SOBIESKI 

L.Dobrzański, 

J.Dobrzańska S.C.

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427438197382085423Dentystyczna Praktyka 

Lekarska

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406876899371731748HERMA JOLANTA 

"PROFESJA" STUDIO 

URODY

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160001746685732526276OŚRODEK POMOCY 

OSOBOM Z 

PROBLEMAMI 

ALKOHOLOWYMI
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 0,0165Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734943706321424095PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

DOROTA CIOŁCZYK

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032426089786452528346Fryzjerstwo Jadwiga 

Tyrasek

 0,2000Zużyte opony160103I60.24.B2402603765482461907MIROTRANS Sp. z 

o.o.

 14,8000Żelazo i stal170405

 4,0200Opakowania z papieru i tektury150101DF23.20.A2706698636350000713SILESIA OIL Sp.z o.o

 3,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,9800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0410Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0472Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2440Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728212585531235075GRAŻYNA SZELĄG 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNICZA

 7,9200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051410518445252401994CTL LOGISTICS Sp. z 

o.o.

 21,0600Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 1,8840Metale nieżelazne160118

 2,5600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,7380Miedź, brąz, mosiądz170401

 5,0560Żelazo i stal170405

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706606215481181991KOCIK-BUCZEK 

MARTA 

SPECJALISTYCZNY 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

 1 852,5600Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

1610012401148066252118477FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA ISD 

SERVICE-SYSTEM 

IRENEUSZ DĘBSKI
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 9,7400Żelazo i stal170405

 4,8100Skratki1908011513979839492138802GMINA KŁOMNICE

 379,7000  85.90Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2769399736422703224NZOZ MEDICOR Sp. z 

o.o.

 0,1370Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0150Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101242987332CENTRUM ZDROWIA 

"JOMADENT" JOANNA 

KRUKOWSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0150Roztwory utrwalaczy090104

 0,3952Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,3310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728666686521017271GABINET LEKARSKI 

HALINA 

PISAREK-SOK 

Specjalista Dermatolog

 0,4850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411184339492106446NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

CENTRUM 

MEDYCZNE 

OLMEDICAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 12,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052765237706452185142MARBACH Polska Sp. 

z o.o.

 13,3900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,2950Żelazo i stal170405

 0,0220Opakowania z papieru i tektury1501012410690025481169978 FIRMA 

HANDLOWO 

USŁUGOWA USŁUGI 

GEODEZYJNE 

IZABELA ŻYŁA

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0075Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162710318786391826752SAMORZĄDOWE 

PRZEDSZKOLE W 

GRZEGORZOWICACH

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413701736423111661SZKOL-MED S.C. 

BARBARA DZIEŻOK, 

BEATA SZUTKA, 

MARZENA WIJATA
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 0,1420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2774562256452241952FAL-MED SPÓŁKA 

CYWILNA TADEUSZ 

FLAK, ALINA 

FILIPSKA-DĘBICKA

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769776726491807754INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOMATOLOG 

GRZEGORZ 

PRZYBYŁA

 0,1450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035321409535751139505Niepubliczny Zaklad 

Opieki Zdrowotnej 

MEDICA

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 55,0000Odpadowa masa roślinna020103A01.12.A5309909087531005956Gospodarstwo 

Ogrodnicze 

"CECYLIA", S.J.

 161,0000Odpady z upraw hydroponicznych020183

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,8000Żelazo i stal170405

 20,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023613982187010482429SGL GRAPHITE 

SOLUTIONS POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 21,6000Opakowania z drewna150103
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 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 13,8000Żelazo i stal170405

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401160306412289007GABINET 

KOSMETOLOGICZNY 

ANNA WYCIŚLIK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033621328306472478315REVITAL CENTRUM 

ZDROWIA I URODY 

MARTA 

KAZIMIERCZAK

 0,0140Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182735151909691105320GMINNY OŚRODEK 

ZDROWIA W 

ORNONTOWICACH

 0,2610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031507213125731093562GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

ALINA KOWALCZYK
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 1,1400Odpady tworzyw sztucznych0702132724869486491007290PROFIL GRZEGORZ 

RAUK, EWA NIEPSUJ 

SPÓŁKA JAWNA

 265,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3400Odpady spawalnicze120113

 0,0400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,6300Opakowania wielomateriałowe150105

 0,4900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Zużyte opony160103

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,3500Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121
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 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,6900Opakowania z papieru i tektury1501010007705836320000223"SPOŁEM" 

Powszechna 

Spółdzienia 

Spożywców

 0,4480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0820Opakowania z tworzyw sztucznych1501021215048475491967316GRABOWSKI 

ANDRZEJ GRASTER

 62,3800Skratki190801O90.01.Z0722560315532100408"Beskid-Ekosystem" 

Sp. z o.o.

 63,7100Zawartość piaskowników190802

 3 762,3000  680.98Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,6900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.23.Z2721825406461001199Przedsiębiorstwo 

Transportowo-Spedycyj

no Bus-Trans Marian 

Czesak

 2,8000Zużyte opony160103

 0,5000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,0270Filtry olejowe160107

 0,3000Metale żelazne160117

 3,8000Żelazo i stal170405
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 0,3990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030709117805531372837Gabinet Lekarski 

Michal Baliś 

Specjalista 

Ginekolog-Położnik

 0,0510Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082428158556481808568MS CAR Sławomir 

Kulpa

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406078226262538548NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"EURO-MED" DANUTA 

MOŚ

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723014816411086070NZOZ ALFA-DENT 

MAŁGORZATA JANIK

 209,2200Odpady tworzyw sztucznych0702130704347355470200928PROSPERPLAST 1 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,9000Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 0,7200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,9980Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 5,2560Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,3600Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 424,5280Opakowania z papieru i tektury150101

 277,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 14,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,5200Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Inne baterie i akumulatory160605

 57,4300Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0560Aluminium170402

 66,9210Żelazo i stal170405

 10,7400Minerały (np. piasek, kamienie)191209
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2701898506461887731 GABINET 

STOMATOLOGICZNY  

ELŻBIETA 

FORTUNA-BUJAS

 0,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082713510406521025282CZAJOWSKI 

TADEUSZ 

KOMPLEKSOWY 

SERWIS 

POWYPADKOWY

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0390Filtry olejowe160107

 2,0200Metale żelazne160117

 0,0600Tworzywa sztuczne160119

 0,1300Szkło160120

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408261009691183627WŁODARZ MATEUSZ 

STOMATOLOGIA

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162710299826341643216STOWARZYSZENIE 

NA RZECZ 

NIEPEŁNOSPRAWNY

CH SPES

 4,3600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201021521246785771861406P.U.P. METALFORM 

SP. Z O.O.

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213F45.31.B2782058966441032819L.B.P.SYSTEM 

PAWLIK LESZEK

 0,3070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 26,2960Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.13.A2719687866420022715FVZ Deli-Meat Poska 

Sp.z o.o.

 0,2700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 76,9400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709045313299507491771525PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWO-PROD

UKCYJNE "ZK-REM" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 94,6000Opakowania z papieru i tektury1501011520670125771850319SONA Sp. z o.o.

 9,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733614106481645913GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BEATA DRAGA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706839935481106400TOMICZEK MARIOLA 

USŁUGI 

POŁOŻNICZE,PIELĘG

NACYJNE,STOMATOL

OGICZNE. SZKOŁA 

RODZENIA
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 0,0007Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 57,5400Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307G51.85.Z2719711626310014755OPUS Sp. z o.o.

 0,0160Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 29,7100Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0000Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,1200Odpady proszków powlekających080201

 0,1500Inne niewymienione odpady080299

 0,0450Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,4500Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,0500Inne niewymienione odpady080499

 0,0000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,1000Inne niewymienione odpady090199

 3,6700Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 31,8850Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,8800Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0550Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0650Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,1400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3180Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0050Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,0000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 12,7700Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Opakowania z drewna150103

 0,0340Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0340Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3490Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,7540Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602
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 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Zużyty węgiel aktywny190904

 1,9500Roztwory i szlamy z regeneracji 

wymienników jonitowych

190906

 1,8200Papier i tektura191201

 0,1440Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182725361106471017693URZĄD MIASTA 

RYDUŁTOWY

 0,1690Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G51.57.Z1503564915731129082KON-WIT Recykling 

s.c. Konrad Zajkiewicz 

Wiktor Kwiatkowski

 0,1380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712434806261054989Lekarz Stomatolog 

MONIKA 

JANIA-JAWOROWSK

A

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701086406421174947INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA - 

ANDRZEJ KUPCZAK

 79,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012717457676291003637OGRODOWSKI 

TOMASZ TOMED

 5,4450Żelazo i stal170405
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 640,3360Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732213766311471874INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JACEK 

GIERSZ

 159 618,2800Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

0101023606159846342834728POLSKA GRUPA 

GÓRNICZA S.A.

 7 900 207,2500Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412

 229 800,6200Odpady z flotacyjnego wzbogacania 

węgla inne niż wymienione w 01 04 80

010481

 2 269,0000Inne niewymienione odpady010499

 17,5600Wodorotlenek wapniowy060201

 0,0010Inne wodorotlenki060205

 0,3620Sole i roztwory zawierające metale 

ciężkie

060313

 0,0370Odpady zawierające rtęć060404

 22,3820Odpady tworzyw sztucznych070213

 2 283,4710Inne niewymienione odpady070299

 1,0000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 0,9500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 22 198,5800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 438,4400Popioły lotne z węgla100102

 152,9400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,6780Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 88,3580Odpady spawalnicze120113

742



 0,4000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 19,4010Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 20,8800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 77,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 11,4100Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 19,6200Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 49,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 34,5620Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,0550Opakowania z metali150104

 14,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8380Opakowania ze szkła150107

 206,6030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 24,2480Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,6420Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 23,9400Zużyte opony160103
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 0,1750Filtry olejowe160107

 10,9240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 627,9550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 158,3360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4000Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 6,5630Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 4,8100Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,7500Inne materiały wybuchowe160403

 0,2410Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1320Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0410Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 24,9565Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 20,9110Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,1340Inne baterie i akumulatory160605

 1 029,8500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1 611,2470Drewno170201

 3,0000Tworzywa sztuczne170203
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 246,4600Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 21,3940Miedź, brąz, mosiądz170401

 15,2870Aluminium170402

 28 994,9230Żelazo i stal170405

 228,3330Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,6200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 8 038,6200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0280Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,3150Skratki190801

 27,2100  12.13Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 88,4400Inne niewymienione odpady190899

 60 379,2500  6,037.92Inne niewymienione odpady190999

 2 211,3000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 1 886,3500  937.34Szlamy z oczyszczania wód 

podziemnych inne niż wymienione w 

19 13 05

191306

 0,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082767045956271660591P.W. Jatech Jacek 

Żywczak

 2,1270Zużyte opony160103

 0,2120Filtry olejowe160107

 0,2150Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,1240Płyny hamulcowe160113

 184,9590Metale żelazne160117

 0,2100Tworzywa sztuczne160119

 3,4260Szkło160120

 0,1360Inne niewymienione elementy160122

 0,0450Inne niewymienione odpady160199

 1,1510Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023601382319542299129Gabinet Weterynaryjny 

"BONIFACY I 

PANKRACY" 

Katarzyna Wojtyczka

 122,5400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102DH25.11.Z2434613075482665082PRODUKCJA 

EKOCHRON SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718498576461100168INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ADAM 

DYRDA
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 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022780990524980173437GABINET 

WETERYNARYJNY 

BARTOSZ BARON

 875,6000Odpady tworzyw sztucznych0702132761101116312199397PLASTIC OMNIUM 

AUTO EXTERIORS 

SP.z o.o.

 347,5500Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070304

 40,4600Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 405,8200Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 5,2200Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 2,2800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 99,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 201,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 49,5000Opakowania z drewna150103

 65,4400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 65,7800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,1000Żelazo i stal170405

 0,3000Barwniki i pigmenty inne niż 

wymienione w 04 02 16

040217DB17.24.Z0013397235770400672Zakłady 

Produkcyjno-Usługowe 

CHEMEKS Sp. z o.o.

 5,5000  0.90Odpady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 04 02 

19

040220

 11,5000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 50,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 9,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3400Opakowania z drewna150103

 0,0670Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.13.A0723033805482223941Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego 

"LEGIERSKI" s.c. 

Legierski Leszek, 

Legierski Zdzisław

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2000Opakowania z papieru i tektury150101DL33.30.Z2772305806312302168ENTE Sp. z o.o.
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 1,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3920Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1000Cyna170406

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430142706751214963PODO-NOVA 

SPECJALISTYCZNA 

PIELĘGNACJA STÓP 

Anna Mosor

 15,8600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706051206153846772305926MART spółka cywilna 

Optimex sp.z 

o.o.,Romari sp.z o.o."

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734091576451995608L.E.K. S.C. LESZEK 

KLIMCZAK, 

WOJCIECH KLIMCZAK

749



 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 15,2600Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402091501092845771006776PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE JOKER 

MARIUSZ BEREZA

 0,3500Inne niewymienione odpady0702992768154906442990698Miejski Zakład Usług 

Komunalnych

 1,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,6850Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,9300Zużyte opony160103

 1,4700Tworzywa sztuczne160119

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 15,1400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 59,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 8 857,0500Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 6,5900Tworzywa sztuczne170203

 1,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 20,9800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 22,0726Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203042776065646312329606UNIFET Sp. z o.o.
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 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0440Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0000Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0704214835481127891INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MANOWSKA MARIA 

MAGDALENA

 1,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2734787156340032611MED CENTRUM 

Krzysztof Mróz

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0900Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0900Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,5250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131469452105272703675EMITEL S.A

 0,9800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 24,0600Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801120722889245471056089BROX BUCZAK 

KRZYSZTOF

 0,0490Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280E40.30.B2427348329542732017TAURON CIEPŁO 

SP.Z O.O.

 1,4940Inne niewymienione odpady070299

 0,1510Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 2 073,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1 386,0000Popioły lotne z węgla100102

 1 447,7000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 22,5200  17.47Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 10 01 

20

100121

 106 375,3300Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124

 3 197,0900Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 143 081,4700Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania 

spalin oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182

 0,6700Inne oleje hydrauliczne130113

 5,8400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,3260Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1040Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,4660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3420Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,7960Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,4340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9100Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0210Inne baterie i akumulatory160605

 19 891,0400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,1500Inne niewymienione odpady170182

 4,9400Drewno170201

 2,4790Tworzywa sztuczne170203
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 0,7000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 118,8400Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,0800Odpadowa papa170380

 1,3140Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0010Aluminium170402

 233,8230Żelazo i stal170405

 2,0310Mieszaniny metali170407

 0,5110Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 28,2200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 5,6200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 5,9600  0.60Inne niewymienione odpady190899

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404453906312502045NAD RZEKĄ Praktyka 

Stomatologiczna 

Tomasz Deptuch i 

Monika 

Banasik-Deptuch S.C.

 0,1930Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,9000Opakowania z papieru i tektury1501012405709416462757077PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE "METALE 

KOLOROWE" 

M.SPYRA, K.OSOBA 

SPÓŁKA JAWNA

 2,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Opakowania z drewna150103
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038527547368732649017KOMUNIECKA-BUŁKA 

AGATA JANINA 

STOMA - DENT

 227,8400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107O90.02.Z6720312187962416948TONSMEIER 

RECYKLING SZKŁA 

Sp. z o.o.(Tew 

Recykling Szkła Sp. z 

o.o.)

 47,3800Metale żelazne191202

 61 062,2800Szkło191205

 18 477,6600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 1,3000Opakowania z papieru i tektury1501012407989705532405208MITECH - CHEMIA 

BUDOWLANA MIŁOSZ 

SZUPINA, PIOTR 

SZUPINA SPÓŁKA 

CYWILNA

 3,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402836508131684724GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IWONA 

WYSOCZAŃSKA-JAN

KOWICZ

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033640848686392009564RAVITA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428431946331765107SKINSTYLINK 

Sebastian Poraj

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042761847826422403829INDYWIDUALNA 

SPECJALISTCZNA 

PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO ZOFIA 

FOJCIK-KUDŁA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509028065731384207PRYWATNY GABINET 

DERMATOLOGICZNO-

WENEROLOGICZNY 

DR 

N.MED.MAŁGORZATA 

LELIT-ZARĘBA

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

15011036263021064724259394 ŁAPY HANNA 

WOJCIEROWSKA - 

CORNIK

 0,0470Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102F45.21.D2733738506261462926PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE 

LEMTER MACIEJ 

LEMPART

 0,3000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 33,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,1330  0.79Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

1201142405188342050000919ZANNINI POLAND  

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,1520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434416356342823676CENTRUM 

MEDYCZNE Krzysztof 

Sodowski Sp. k.

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022428609566423179067ABC DLA ZWIERZĄT 

Przychodnia i Gabinet 

Weterynaryjny s.c.

 2,2700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.10.B2776454986272425604MOTORYZACJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2690Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,3620Zużyte opony160103

 0,6610Filtry olejowe160107

 0,0790Płyny hamulcowe160113
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 0,5880Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,2800Tworzywa sztuczne160119

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703824125471743335GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"PROFIL-DENT" 

ELŻBIETA 

UZIĘBŁO-OSYPKO

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 7,1400Opakowania z tworzyw sztucznych1501020721086035471143701 Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowe 

HANDICAP - Krzysztof 

Wojtyłko

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112405427786351022533AUTO-NAPRAWA 

Sziling Zdzisław

 0,0380Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0640Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0590Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,1950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3 936,5500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101F45.23.A2726717986391005245Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych Sp. 

z o.o.

 1 551,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,0400Żelazo i stal170405

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403386419541676943INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA K.Z. 

KRZYSZTOF 

ZEMBRZYCKI

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0270Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1515590909491729547APTEKA MEDICUS 

ANNA 

FILIPCZYK,JERZY 

TYŚ SPÓŁKA JAWNA

 0,2500Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113G50.20.A0700048685480059578Lakiernictwo 

Pojazdowe Wiesław 

Kuboszek

 0,1000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,1500Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 1,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 8,3000Metale żelazne160117

 0,2640Metale nieżelazne160118

 1,4100Tworzywa sztuczne160119

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727080945471870097NSZOZ "ORTO-DENT" 

JOLANTA SZYMIK

 0,4470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2402151409542534292CENTRUM 

MEDYCZNE 

GISZOWIEC Sp. z o.o.

 43,8900Żużle odlewnicze100903DJ27.51.Z2727367186311027027GZUT Odlewnia Sp. z 

o.o.

 1 029,5900Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 1,5190Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 2,6280Zgary i żużle odlewnicze101003

 556,0000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008

 0,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102
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 2,3540Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0200Odpady spawalnicze120113

 1,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,4640Opakowania z metali150104

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 100,4800Miedź, brąz, mosiądz170401

 855,0100Żelazo i stal170405

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.13.Z0121993055260002004AGENCJA REZERW 

MATERIAŁOWYCH

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania ze szkła150107

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0020Ołów170403

 0,1200Żelazo i stal170405

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416479476451414988HIGIENA SZKOLNA 

JOLANTA JANUS

 0,0327Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402434106332039969KOMOROWSKA 

ALEKSANDRA

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2764162296451787620Stomatologia Rodzinna 

NZOZ

 0,3480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130000235446342249071ZESPÓŁ SZKÓŁ 

TECHNICZNYCH I 

OGÓLNOKSZTAŁCĄC

YCH NR 2

 0,7170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102403690505741913618PHU ROL-TRANS 

MAREK CHUDASZEK

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402087435471501804NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"RODZINA" LEK.MED. 

IRENA FUSS

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 104,6440Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.87.Z1513994335741781080Zakład produkcji 

Spożywczej "JAMAR" 

Szczepaniak

 44,9000  5.84Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 3 479,3600Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 48,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,6300Opakowania z papieru i tektury150101

 59,9950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 239,9660Opakowania z metali150104

 102,4460Opakowania ze szkła150107

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,8420Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701176266311874856Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Irena Kęcka

 0,1103Opakowania z papieru i tektury1501012726582086341280618"BE-SA" BEATA 

STOLARSKA

 0,0353Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0038Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764302126442325647INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JOANNA 

TOMSIA-KULIŃSKA

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082418453405472130267FLY BIELSKO USŁUGI 

LOTNICZE Sp.C. 

KRZYSZTOF 

BRANDYS, PIOTR 

CAPUTA, ZBIGNIEW 

DUŹNIAK
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 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0580Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0730Filtry olejowe160107

 3,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102A01.12.B0723753626381527597POLSELEKT Jakub 

Dzida Zakład Produkcji 

Sadzonek i Roślin 

Doniczkowych

 10,7200Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

1701030706065385481017576KONIECZNY 

FRANCISZEK FIRMA 

"DUKAT"

 5,1450Żelazo i stal170405

 1,2800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033613309765472153877ARWENA Sp. z o.o.

 1,3800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110727281005532221419"CHŁODNIA KRAUS" 

Sp. z o.o.

 0,1050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501013638475486521726843AKCES BK Spółka z 

o.o.

 3,5760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,3400Szkło170202

 5,1000Odpadowa papa170380
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 0,5400Aluminium170402

 12,5180Żelazo i stal170405

 4,8400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 125,5800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021508539015751050797GABINET 

WETERYNARYJNY 

USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

ZBIGNIEW 

KLIMASZEWSKI

 0,0773Opakowania z papieru i tektury1501012436108946472560956Przedsiębiorstwo 

Handlowo - Usługowe 

Wiktoria Karp

 0,0433Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435769506452540040NZOZ "ANIMED" 

ANNA LEBEK - 

ORDON SP. JAWNA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032760714926511513241ARTUR CIUK F.H.U.
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033674734876272751806Klaudia Rybczyńska

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782190426472165929SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK.MED. 

KRZYSZTOF JOP 

SPECJALISTA 

UROLOG

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706612876271918138SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANDRZEJ 

ETMAŃSKI

 220,1800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053677793585481234026PPHU Meble 

Moroszczuk Jadwiga 

Moroszczuk

 1,8100Żelazo i stal170405

 4,4360Żelazo i stal1704052738018666471764711Musioł Damian FIRMA 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWA 

"DAMET"

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775334706491570602PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

lek.stom. Jolanta Pelon

 3,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013609564906521724962PORĘBSKA BEATA 

GARUS SPÓŁKA 

JAWNA
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 6,8000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 6,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3000Aluminium170402

 2,3000Żelazo i stal170405

 0,2000Inne niewymienione odpady0203992706316426321250809Piekarnia PALKA 

JERZY

 4,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102428032955482657786GAL-LAK DANUTA 

NUC ,BOGUSŁAW 

WOJTAS S.C.

 3,0000  0.36Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G50.10.B2774867989542370169JKK Moto Sp. z o.o.

 6,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 6,5100Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,7600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,7600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,7800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7600Zużyte opony160103

 1,3200Filtry olejowe160107

 0,0900Płyny hamulcowe160113

 4,4600Metale żelazne160117

 5,0500Tworzywa sztuczne160119

 1,8600Szkło160120

 0,9600Inne niewymienione odpady160199

 0,1400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318O90.01.Z2767113426462445538Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp.z o.o.

 0,0740Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 9,6800Skratki190801

 6,4900Zawartość piaskowników190802

 981,0000  154.02Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,2900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415388625742038822"OŚRODEK TERAPII 

UZALEŻNIEŃ" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,0000  1.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G52.11.Z2403253546251160394P.H.U. CZAPIŃSKA 

DOROTA

 0,2390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103241573367NZOZ PANACEUM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1170Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211M80.30.C0000015486340008825Uniwersytet 

Ekonomiczny  im. 

Karola Adamieckiego

 1,0760Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,8450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5420Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0990Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1820Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001
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 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022733659806461066744NIEPUBLICZNY 

SPECJALISTYCZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ANGIODENS 

ALEKSANDRA 

PETEJA-ĆWIK

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706952465531104427NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"SPIRO" WYRWALSKI 

JANUSZ

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1398Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0722977395471883929Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"MEDKUR L-P" Sp. z 

o.o.

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781536856452318790NZOZ  TELMED S.C. 

GABRIELA TELENGA, 

MAREK TELENGA
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 0,9010Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010723158685532161462"PIEKARNIA 

ZADZIELE" SPÓŁKA 

CYWILNA BIAŁEK 

TADEUSZ HERZYK 

BEATA

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033636781529372678476CENTRUM 

MEDYCZNE CZTERY 

PORY ROKU 

KATARZYNA KÓZKA, 

URSZULA WYROBEK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080158304605262794848BAWARIA MOTORS 

Sp. z o.o.

 0,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,8300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8300Zużyte opony160103

 1,2200Filtry olejowe160107

 0,1300Płyny hamulcowe160113

 1,1900Tworzywa sztuczne160119

 5,4200Szkło160120
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 0,2500Inne niewymienione odpady160199

 2,8550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701877856310206880PPHU BOR-POL 

MARIUSZ 

BORKOWSKI

 0,6400Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201052776374126262659298CENTRUM 

HYDRAULIKI DIRK 

OTTO HENNLICH Sp. 

z o.o.

 9,5000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,8000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030701051675531169450INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

PRZEMYSŁAW 

ŚPIEWAK

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082402498026421014600MOTOR TEST 

SPÓŁKA CYWILNA 

GOZDEK ANDRZEJ & 

GOZDEK BARBARA

 0,1230Filtry olejowe160107

 0,3362Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733318866331021648NZOZ "STOM-REH" 

LANGOSZ-NOWAK 

ALEKSANDRA

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0400Odpady tworzyw sztucznych0702130706607855481015270"TECHNIPLAST" 

Kukuczka Sp. J.

 0,0450Syntetyczne oleje z obróbki metali120110

 0,2900Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 12,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 3,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,6000Opakowania z drewna150103

 1,2400Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0930Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2570Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 3,9700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140163170495252175977SUPER-PHARM 

POLAND Sp. z o.o.

 0,0060Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 0,4740Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0187Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162406199146312520304PRYZMAT SP. Z O.O.

 0,0030Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,1820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1310Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 1 446,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010710150295470128237PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"EMTEX" MIROSŁAW 

KOWALSKI

 9,3400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 6,2000Opakowania wielomateriałowe150105

 12,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 17,9000Żelazo i stal170405

775



 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706625909371033843KONIOR ZBIGNIEW - 

"COSMEO"

 1,1300Zgary i żużle odlewnicze101003273678414Zakład 

Odlewniczo-Metalowy 

LIS-ODLEW 

Małgorzata 

Dobrzańska-Lis

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768786229691258118"ALMA - MED" SP. Z 

O.O.

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521572299490043894GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM.ZOFIA 

ZOMMER

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432768866482623492DAWID KRÓL

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042435263952220827116Lucadent Pracownia 

Protetyczna Łukasz 

Bednarczyk
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 0,2570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026341829357772582951LAG SERVICE 

POLSKA Sp z o.o.

(dawniej BURG 

WIELKOPOLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ)

 0,9850Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,2060Aluminium170402

 4,3940Żelazo i stal170405

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022721803406521025307LEK.WET. WITOLD 

KSIĘŻOPOLSKI 

USŁUGI 

WETERYNARYJNE

 0,0095Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2767012208271502901PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA LEK. 

STOM. RENATA 

PÓŁTORAK-ZDZIESZE

K

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768833046312291909"Przychodnia Sikornik" 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

 0,3490Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431185556443447720Dominika Proskuryn 

Gabinet Kosmetyczny 

Siódme Niebo

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033677963516511099238BELLISSIMA KARINA 

PAWŁOWSKA

 0,2080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436948916521631611COLOSSUS SZYMON 

KORMANIAK

 0,0050Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802436078866492300193 Z.F.M. SP. ZO.O. 

ZAFAMA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,6200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 35,9100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1000Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0100Tworzywa sztuczne170203

 0,0650Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113G50.20.A2727770486321006297FIRMA "STARCZAŁA" 

S.C. JÓZEF 

STARCZAŁA 

,KRYSTYNA 

STARCZAŁA

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Tworzywa sztuczne160119

 1,9400Opakowania z papieru i tektury1501012410355699372580263PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE EWANT 

2 A.P. WOŹNIAK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,7300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0029Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1450Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DG24.14.Z0723948856521606665LOTOS Biopaliwa Sp. 

z.o.o.

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0920Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B0035260566310203864TRANSALEX Usługi 

Transportowe Aleksy 

Chlibiński

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030700519975471460761IZABELA GAWLAS - 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 1,2000Zgary i żużle odlewnicze1010032404088155482481293ODLEWNIA 

"KOWALA" SPÓŁKA 

CYWILNA ADAM 

KOWALA,ARKADIUSZ 

KOWALA

 0,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,2000Metale nieżelazne160118

 5,9650Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012764918926351601863PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

"ELFORM" Sp. z o.o.

 0,0771Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,0190Inne niewymienione odpady120199

 0,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1122Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,2500Aluminium170402

 2,0470Żelazo i stal170405

 1,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011521396515741915818"TAMROL" Sp. z o.o.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042762554826443453672SOSNOWIEC - 

MIASTO NA 

PRAWACH POWIATU

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419119019371750929Salon Fryzjerski 

"Soft-Look" Danuta 

Paszyna

 0,5480Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.74.Z0706066795470046574BULTEN POLSKA 

S.A.

 0,0990Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1 665,5150Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1 602,9210Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,0370Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,5440Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0800Inne niewymienione odpady120199

 113,7300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 45,0270Opakowania z papieru i tektury150101

 6,8550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

781



 15,8600Opakowania z drewna150103

 0,6600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 55,3120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,2180Tworzywa sztuczne160119

 0,0970Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8640Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,3520Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,4300Szkło170202

 0,2700Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083643586916151642076AUTO-CENTRUM 

LEWICKA BEATA

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0150Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0050Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0120Inne niewymienione elementy160122

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090700871405531003100APTEKA PRYWATNA 

MGR FARM. 

BOGUSŁAWA 

BRAŃKA
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 0,0010Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych

0402210723195016381162339HYDROTRADE 

POLSKA Arkadiusz 

Waliczek

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030006865816422477779Dom Pomocy 

Społecznej Lyski

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030705535175471024706INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JANUSZ 

PACUŁT

 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032727324596381021426GABINET 

WETERYNARYJNY - 

LEK. WET. 

MIECZYSŁAW 

HŁAWICZKA

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082406323239690053845MURAWSKI 

WOJCIECH - 

TRANSPORT

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,0000Zużyte opony160103

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160081749306340135239PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE 

"GEOCAD" SP.z o.o.

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501012405202395532369091PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE "EKO" 

S.C. JĘDRYSEK 

ZBIGNIEW, 

JĘDRYSEK AGATA

 0,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6500Żelazo i stal170405

 1 648,3000  329.70Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.13.B2769226136252141938Nik-Pol Sp. z o.o.

 86,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 240,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 677,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0115Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0160Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,2000Żelazo i stal170405

 5,5000Skratki190801

 0,1630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721121605532068679"SALUS" SPÓŁKA 

CYWILNA 

WŁODZIMIERZ 

WALIGÓRA TADEUSZ 

UNDERMAN

 0,0790Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502031514069665732321930STRAŻ MIEJSKA W 

CZĘSTOCHOWIE

 0,0780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,8700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012419000566431757320ELMECH KAZETEN 

Sp. z o.o.

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Tworzywa sztuczne170203

 5,9000Żelazo i stal170405

 5,3600Metale żelazne191202

 0,2040Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DK29.24.B0721614489372176881Apena-Remont Sp. z 

o.o.

 36,1240Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2100Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 5,8000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1100Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 1,4220Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,4850Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,7100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,9350Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9760Opakowania z drewna150103

 16,5600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,5300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0650Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418698146492283483J.i N.STĘPIEŃ S.C.

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092715367916390001127APTEKA - 

MAŁGORZATA 

MACIEJAK

 0,1660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033662016926452549673CLINICA UŚMIECHU 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 41,7700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022413294206462869132PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

TECHNICZNYCH 

"ELEKTRYK" Sp. z o. 

o.

 0,0200Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0180Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0200Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,8100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769558606312296143Prywatne Centrum 

Stomatologii 

"ART-DENT"

 0,0550Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1 463,9200Zgorzelina walcownicza100210DJ27.10.Z277839653 00159ARCELORMITTAL 

POLAND SPÓŁKA 

AKCYJNA oddział Huta 

Królewska

 6,8400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,6000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 5,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,6000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7000Inne niewymienione odpady160199

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,2600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 13,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 12,0100Drewno170201

 6 450,3300Żelazo i stal170405

 0,7100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,9100Skratki1908012417350486452516834ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI W 

ŚWIERKLAŃCU

 125,5500Zawartość piaskowników190802

 1 092,1200Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 64,6200Opakowania z papieru i tektury1501012723813916311013166RASTAL sp. z o.o.

 11,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 89,4000Opakowania ze szkła150107

 0,0990Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,6500Aluminium170402

 16,6200Żelazo i stal170405

 18,8400Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605365860027RAMID Sp. z o.o. Sp. 

Komandytowa

 0,0730Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.11.Z2702358406260340173SZPITAL 

SPECJALISTYCZNY 

NR 1 W BYTOMIU

 32,5240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 23,9500Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0690Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 1,7140Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1308Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722962435471842681NZOZ - 

STOMATOLOGIA 

AGATA 

ROZTOCZYŃSKA

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403377075471862689Centrum Stomatologii 

Sfera Zdrowego 

Uśmiechu Rafał 

Wajdzik

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033802666409372489019SALON 

KOSMETYCZNY 

ESTETICA JUDYTA 

RYSZKA

 0,0431Opakowania z tworzyw sztucznych1501023600778029491842491FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA MARIUSZ KOPEK
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435772346252381341BLANKA PODRAZA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 1,5800Żelazo i stal1704052720370676310018977Biuro Bezpieczeństwa 

Pracy z Ośrodkiem 

Szkolenia Zawodowego 

Zdzisław Szpargała

 0,0650Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800004391967720100259OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA W 

RADOMSKU

 5,1200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073609734886421948314Przetwórstwo Mięsno - 

Wędliniarskie 

Hildegarda Wałach

 0,2850Opakowania z papieru i tektury1501012737585386442856793ZAKŁADY 

USŁUGOWE EZT 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0280Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,3250Tworzywa sztuczne170203
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 0,2350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1521396689491869478Przychodnia Północ 

Sp. z o.o.

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728581209541187724ESTHETIQUE 

CENTRUM URODY 

BARBARA GOLA

 0,0310Metale nieżelazne1601182728825616381018111GRZECHNIK MARIUSZ 

BLACHARSTWO 

SAMOCHODOWE

 0,0740Aluminium170402

 2,0200Żelazo i stal170405

 5,2200Zmieszane odpady opakowaniowe150106070385178GEDEON Sp.zo.o

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022769516785771684097TOMWET Gabinet 

Weterynaryjny  

Tomasz Grycner

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162705883726340190758KANCELARIA 

NOTARIALNA EWA 

PLUTA

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501012701420216490002735STANISŁAW LISAK 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE "WJST 

LISAK"

 4,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Cynk170404

 2,6800Żelazo i stal170405

Mieszaniny metali170407

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432736816481054046KORNELIA JABŁECKA

 0,0105Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022405865349491793255Przychodnia 

Weterynaryjna 

"MOKRY NOS" 

Aleksandra Grzelińska

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428355106412353461ROGER WERNO 

ROGEROS TATTOO

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022412867686272683482DOGVET GABINET 

WETERYNARYJNY 

DLA MAŁYCH 

ZWIERZĄT 

BRANDWEIN ADAM, 

PADYKUŁA 

PRZEMYSŁAW
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 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405241196422970994NZOZ Gaszowice 

Jureczko-Czech 

Krajczok, Łączka 

lekarska spółka 

partnerska

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406497666292178623DĄBROWSKA EWA 

KĄCIK URODY

 7,0800Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DN36.63.Z0027562225730400192DELTIM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AK

CYJNA

 3,4800Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 78,0000Metale żelazne160117

 1,6400Metale nieżelazne160118

 0,1610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781460536492128110Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Żarnowcu

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022721053376461041371NZOZ Praktyka 

Stomatologiczna 

VISCARDI PIOTR
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 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 290,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050728242975531600876WOOD-LID 

Tartacznictwo , 

Eksport - Import, 

Usługi, Wyroby z 

Drewna Lidia Furczyk

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214242790530EZT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1270Tworzywa sztuczne170203

 0,0430Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142409146596262911289Kancelaria Radców 

Prawnych Leszek 

Piętka i Wspólnicy Sp. 

k

 0,7700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030729171655472008135SALWATORIAŃSKIE 

STOWARZYSZENIE 

HOSPICYJNE

 4,9710Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 6 000,0000Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412CB14.21.Z1502558735751432085ŻWIR-PROM SPÓŁKA 

JAWNA DRZYZGA I 

WSPÓLNICY
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 0,0368Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502381369490220089GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PAWEŁ POSTAWA

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160704712005470167349PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"MIRANDA" 

KRZYSZTOF 

SZCZEPANIK

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042779269559541338583GABINET 

KOSMETYCZNY 

BARBARA 

TARABURA

 2,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DG24.30.Z0704992845481010309LAKMA SAT Sp. z o.o.

 38,2300Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 65,8800Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 3,6000Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 18,0260Opakowania z papieru i tektury150101

 10,0590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9400Żelazo i stal170405

 3,3600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 6,1600Opakowania z papieru i tektury150101H55.10.Z2405257686492196241BODEKO HOTELE Sp. 

z o.o.

 0,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,5600Opakowania ze szkła150107

 0,0140Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,7000Żelazo i stal170405
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729281226421036814NZOZ VITAMED Laska 

Halina

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042726152746461017579Ilona Kamieńska 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

ILMED - Usługi 

pielęgniarskie

 0,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088117834319551909774RAMIRENT SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,5000Zużyte opony160103

 0,6560Filtry olejowe160107

 0,0400Inne niewymienione odpady160199

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502831255731625473NZOZ-PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA 

A-DERM-SERWIS 

AGATA 

KUSIBA-STRAŻYŃSK

A

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716970706431182629PRAKTYKA 

LEKARSKA 

SPECJALISTYCZNA 

JAROSŁAW KĄCKI

 8,7000Odpady tworzyw sztucznych0702132600088406312651207TWK STANDARD 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 6,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 13,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 46,5000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2000Aluminium170402

 2,4000Żelazo i stal170405

 147,5000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210
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 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703865975471577598USŁUGI 

FRYZJERSKIE 

HELENA DUTKA

 0,0320Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183402145165591954448SCHUMACHER 

PACKAGING ZAKŁAD 

GRUDZIĄDZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 33,1600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 5,9400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3980Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

160209

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,9080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,8330Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,6400Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 4,2400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 18,2600Miedź, brąz, mosiądz170401

 27,9500Aluminium170402

 549,4400Żelazo i stal170405

 5,3600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605
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 55,0800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515292619490219206Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny W. 

Nocoń

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,3010Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800723491235471745038PRZEDSZKOLE NR 2

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402858966481927161LUX-DENT ANETA 

OGRODOWSKA

 36,0000Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

0803132768910906422691544SILBO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 27,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2230Opakowania z papieru i tektury1501012432544369690281003FH Piotr Paarmann

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0101Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162767166876332015779"JEDYNKA" 

ALEKSANDRA 

ŻABSKA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,1810Opakowania z papieru i tektury1501012409198236521692067PHU S.C. "AUTO 

COMPLEX-LAK" S. 

Tomaszczyk, M. Ż

±dlak

 0,1510Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2990Tworzywa sztuczne160119

 0,1450Szkło160120

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050722679805482175165BIM 

EKSPORT-IMPORT 

SPÓŁKA CYWILNA 

BYLICA BARBARA 

MAGROWSKI 

ZBIGNIEW

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Miedź, brąz, mosiądz170401

 14,4000Żelazo i stal170405

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A2715382646391007416Mechanika Pojazdowa 

Bronisław Władarz

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0580Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0540Zużyte opony160103

 0,1020Filtry olejowe160107

 0,0430Płyny hamulcowe160113

 0,1810Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0110Tworzywa sztuczne160119

 0,0250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Piaski ze złóż fluidalnych190119

 0,2040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2709681466481032323NZOZ "MAG-DENT" 

Barbara Blaszke

 0,0230Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802013626687146292391104Gabinet Weterynaryjny 

Śląskie Centrum 

Leczenia Zwierząt Piotr 

Katarzyński
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032710769296341084981PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MARIA 

BARANOWSKA-ŚLUS

ARCZYK LEKARZ 

STOMATOLOG

 0,0110Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022431377716423181561MEDICA 

PRZYCHODNIA 

RYBNIK Sp. z o.o.

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775473826481653232PORADNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ MEDERIS 

EWA 

WOJCIECHOWSKA-GI

AŁBAS

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768673056421209278GABINET LEKARSKI 

ROBERT STROKA

 2,6600Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011122431399426452536765INTER - TURBO SP. 

CYWILNA MAREK 

JASIOK, BŁAŻEJ 

MICHALIK

 2,1000Wodne ciecze myjące120301
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 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0210Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012782788149691267040"Ogród i Drewno" Lena 

Szymkowiak

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783367246351407078INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

WOJCIECH ROGIER

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721820139541886178INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR N. 

MED. DARIUSZ 

DUDKIEWICZ

 0,7400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182780507846272471395Amber-Glass sp. z o.o.

 591,1200Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 8,6200Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 4,7500Opakowania z drewna150103

 0,0630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,3950Żelazo i stal170405

 0,1500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082729096406471027941MECHANIKA 

POJAZDOWA 

FRANCISZEK 

KUCZKA
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 0,0250Filtry olejowe160107

 0,2773Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780660416331376239MUSIOŁ GRZEGORZ 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Laboratorium 

Analityczne "Twoje 

Zdrowie"

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428272266261155495INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAREK TRZENSIOK

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722896916251661966INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA lek. med. 

JOLANTA MNISZEK 

OTOLARYNGOLOG 

SPECJALISTA 

LARYNGOLOGII 

DZIECIĘC

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe1606013632739176462693325Smugi-Moto Adam 

Długaj

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733183609690855651INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

JAROS-MIKUSIŃSKA 

EWELINA
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 0,0051Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728146256321008362"MA-DENT" CURYŁO 

MAŁGORZATA

 0,0014Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0635Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521589385732438690PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEKARZ 

STOMATOLOG 

JUSTYNA 

KNOP-GRZYWACZEW

SKA

 13,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010118435205261060765LAFARGE CEMENT 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0149Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030729297835471518130Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Krzysztof Rubys

 0,0000Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070413DG24.51.Z2736433966331950891LAKMA STREFA Sp. z 

o.o.

 2,2170Stałe odpady z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych

100105

 0,0065Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0025Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0310Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0030Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 29,4480Opakowania z papieru i tektury150101

 21,7270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4680Opakowania z metali150104

 0,5400Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 12,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1030Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,8460Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0540  0.00Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,2260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100034815726291522811MIEJSKI OŚRODEK 

POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

DĄBROWIE 

GÓRNICZEJ

 5,2500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013808740615742065552BRZĘCZEK SPÓŁKA Z 

O O SP K.

 63,3230Żelazo i stal170405
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 38,1300Odpady tworzyw sztucznych0702132900121656560000694PPHU "PROFPLAST" 

Sp. z  o.o.

 0,1500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0110Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093620851486272742167LUX PHARMAX SP. Z 

O.O.

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782985506411529633ESTETICA SABINA 

GRUBSKA

 0,9250Opakowania z papieru i tektury150101G50.30.A0013970405240301927INTER-TEAM Sp. z 

o.o.

 0,9020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8740Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 500,1300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012737218029542187577"JACQUET POLSKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,0500Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105
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 0,5110Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6050Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,5000Opakowania z drewna150103

 0,0390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0560Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4700Tworzywa sztuczne170203

 75,9500Żelazo i stal170405

 162,6900Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 0,0032Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182410971166452476951TINPLATE SERVICE 

CENTER Sp. z o.o.

 80,7400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 41,5000Opakowania z drewna150103

 14,9400Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0362Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722554912220037590PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

WENDREŃSKA 

BEATA

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733293526391323413SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MYGA-OLCZYK EWA
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 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031500678355771010542Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta Noszkowska

 0,0530Odpady tworzyw sztucznych0702132738433109690298104Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

i Przetwórstwo 

Tworzyw Sztucznych 

Marcin Sochacki

 0,0310Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022417892006511155422INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

MAGDALENA 

FRANIEL-GRZĄŚKO

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0001Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022725455406461037961"HARRISDENT" 

BOŻENA HARRIS
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 15,6830Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.24.A0704780819370000505Anga USZCZELNIENIA 

MECHANICZNE Sp. z 

o.o.

 0,0260Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,6500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 21,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0240Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte opony160103

 0,1700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0050Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 32,5000  1.63Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 5,1900Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083402946795591965742SCHUMACHER 

PACKAGING 

SERVICES SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

812



 0,1880Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022427992346443165648VICARO Przemysław 

Krzysztofowicz

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2402171915531708935INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANNA 

KRYSTA 

SPECJALISTA 

GINEKOLOG - 

POŁOŻNIK

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406089516482319038Kosmetyka Estetyczna 

PRESTIGE Agata 

Fabian

 116,7000  93.39Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020705DA15.32.Z0704001565510007831"Ekoland" Sp.zo.o

 1,7200Inne niewymienione odpady020799

 1,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 418,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 312,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 240,2200Opakowania z metali150104

 333,2900Opakowania wielomateriałowe150105

 17,7800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 182,2200Opakowania ze szkła150107
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 0,8000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,4200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,8200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 17,1000Metale żelazne160117

 0,1400Metale nieżelazne160118

 3,3600Tworzywa sztuczne160119

 2,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,1400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0860Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 14,1600Żelazo i stal170405

 32,2500Skratki190801

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208L75.25.Z2728524136351031437Terenowa Służba 

Ratownicza przy KWK 

Bol. Śmiały s.c. Paweł 

Witoszek, Grażyna 

Witoszek

 4,4600Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107
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 0,1600Płyny hamulcowe160113

 177,3500Metale żelazne160117

 1,7550Metale nieżelazne160118

 24,5200Tworzywa sztuczne160119

 0,8800Inne niewymienione elementy160122

 0,1600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7180Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5040Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,7440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082730425736291074577Kasprzyk Adam 

AUTO-ELEKTRO-MEC

HANIKA Stacja 

Wymiany Olejów i 

Płynów SHELL

 0,0830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1510Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,6010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100013478985480075666Przedsiębiorstwo 

Produkcji i Usług 

Rynkowo-Eksportowyc

h POLDE Sp. z o.o
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 0,0510Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,1100Żelazo i stal170405

 1,1400Zgary i żużle odlewnicze1010030729116205482409002ODLEWNIA METALI 

NIEŻELAZNYCH "JAN" 

SPÓŁKA CYWILNA 

JAN KUBOSZEK, 

RENATA KUBOSZEK

 0,2200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0615Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706730265481028663NZOZ 

STOMATOLOGIA 

JOLANTA TESSAR 

TESSAR JOLANTA

 0,0084Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0018Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010729125876381641778TRANZ-TEL Sp. z o.o.

 0,0350Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0010Odpady spawalnicze120113

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1310Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1890Opakowania z drewna150103

 0,3270Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,1060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0005Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0130Inne baterie i akumulatory160605

 0,0090Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,4500Tworzywa sztuczne170203

 0,0730Żelazo i stal170405

 0,1000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033509777496791384950ADAM LITEWKA 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY
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 1 227,1280Odpady tworzyw sztucznych0702131208949646772325946ANL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 14,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1860Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436003356482501139MMLASHES DAMIAN 

MADEJSKI

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716776176291054161GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

OLWIŃSKA-KARCZ 

ELŻBIETA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031519777815751730256NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

MEDI-PLUS SP. Z 

O.O.

 0,0750Opakowania z papieru i tektury1501013805264086472583064KES POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3660316305732769381DIAMEDIC Gabinet 

Stomatologiczny i 

Medycyny Estetycznej 

Patrycja Politańska

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033647578826351788821Indywidualna Praktyka 

Lekarska lek. dent. 

Aleksandra 

Chmielińska

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022760973106511406918PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA - 

USŁUGI 

SANITARNO-WETERY

NARYJNE 

DYREK-KLUSEK 

IRENA

 28,1000Inne niewymienione odpady0202990702849515470125167Z.P.H. Witkowski 

Grzegorz

 0,3400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0710Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142715872976351639417GMINNY OŚRODEK 

POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,0510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130709002495481109999WIŚNIEWSKI MAREK 

"WIKOMP"

 0,0720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,1190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769534769542356028SPÓŁKA CYWILNA 

CENTRUM 

MEDYCZNE WAMED

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782478606341888604GUBAŁA-KACAŁA 

MARZENNA 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.31.B0002986375751026416Dom Pomocy 

Społecznej

 0,1930Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,2400Skratki1908012732236886521339483PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE 

"KOMBEST" SPÓŁKA 

Z O.O.

 3,0000Zawartość piaskowników190802

 129,6800  22.95Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776751286422743258NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

KACZMARCZYK, RAK 

I PARTNERZY - 

LEKARZE SPÓŁKA 

PARTNERSKA
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 0,0440Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0384Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412646149492017429GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAREK ŁAZ

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031514838379490817806GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM.IZABELA 

OCIEPA-WIERUS

 0,0272Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032783489866462713298TYSKI ZAKŁAD 

USŁUG 

KOMUNALNYCH

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DH25.23.Z2766749319691215310AWAX-OKNA Sp. z 

o.o.

 9,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 4,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Filtry olejowe160107

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1100Papier i tektura191201
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 0,0080Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

1603067103075078241000856NUTRICIA POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 42,0450Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1360Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506284235771116223GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JACEK DUDAŁO

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010728061355482125813FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA COPY ART 

MAREK MORAWIEC

 3,6100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0540Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,7000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223686181375472185966DAVIS POLAND Sp. z 

o.o. Sp. k.

 28,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 43,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501013507961896761015774FIRMA ZABŁOCKI 

Michal Bajorek

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0530Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012718897046450010125PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WO-PRODUKCYJNE 

"BSK" S.C. BUCHACZ 

KRYSTIAN, STROBA 

KRZYSZTOF
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 0,0470Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509911415731102002NZOZ 

SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

DENTAMED BEATA 

IMIEŁOWSKA-KUPCZ

AK

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736195356291764112NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ AN - 

DENT Aneta 

Wydmańska-Fitko

 0,1200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DJ27.51.Z0722968985471880753METALPOL 

WĘGIERSKA GÓRKA 

SP. Z O.O.

 1,0400Odpady izocyjanianów080501

 1 305,0000Żużle odlewnicze100903

 40,2150Rdzenie i formy odlewnicze przed 

procesem odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 05

100906

 4 457,9900Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 96,3880Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 921,0000Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 

09 11

100912

 1 245,0000Wybrakowane wyroby żeliwne100980

 198,0320Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,5830Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 10,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 6,9400Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105
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 0,2900Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,8000Opakowania z drewna150103

 18,9600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 8,6100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 161,4750Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 8,1400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 204,6430Żelazo i stal170405

 8,8200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DJ27.51.Z0727927695482349926"TEKSID IRON 

POLAND" Sp. z o.o.

 8 637,5600Żużle odlewnicze100903

 1 202,1600Rdzenie i formy odlewnicze przed 

procesem odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 05

100906

 10 506,5600Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908
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 9 970,4000Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 15,5000Inne niewymienione odpady100999

 0,7800Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 14,1200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 14,5900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 39,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 17,6200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 221,7600Metale żelazne160117

Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051462286325272681258EXALO DRILLING 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,9300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Zużyte opony160103

 0,1970Filtry olejowe160107

 0,4950Inne niewymienione odpady160199

 0,0385Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.31.A0070255755260001909Polski Związek 

Niewidomych.

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 34,0600Zużyte opony1601032408650335751839378PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE LARIX Sp. z o.o.

 0,0940Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503136715771351817NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna 

"DENTOR" FIRMA 

"MIDZIM" IDZIK 

RENATA
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 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032772413062220407710Salon Kosmetyczny 

,,MAJA'' Ksenia Wocka

 0,0001Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162730147376421125297PORWOLIK 

BARBARA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052410123449372576416DROBISZ-TUR Sp. 

z.o.o

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2580Filtry olejowe160107

 0,0650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1590Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

1608012435867606492300129R.M flimobile Firma 

handlowo - usługowa 

Maciążek Rafał

 0,7800Żelazo i stal170405
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709317006351014249Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Krzysztof Wienzek

 0,2251Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509339595751020968Prywatne Centrum 

Usług Medycznych 

AKO-MED s.c.

 0,0020Odpady zawierające rtęć060404L75.12.Z0003032786291522567Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna w Dąbrowie 

Górniczej

 0,0170Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1470Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 2,3600Odpady tworzyw sztucznych0702133634587179372677979MASSONI Sp. z o.o.

 4,7510Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,8590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 75,1720Opakowania z drewna150103

 0,0430Aluminium170402

 0,1360Żelazo i stal170405

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032720839956422146893SPECJALISTYCZNA 

RPRAKTYKA 

LEKARSKA 

ŚWIERCZYNA 

ROMAN

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013516181596751209442SCANMED SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,1980Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 39,5670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,2590Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0880Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722555166482320521STOWARZYSZENIE 

PRZYJACIÓŁ 

CHORYCH - 

HOSPICJUM IM.MATKI 

TERESY
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726164056471032586PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

POLEK GRZEGORZ

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501012429821396443287067EWA SKOWRONEK

 2,4400Szkło170202

 0,0040Aluminium170402

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736230576390010617PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

GRZEGORZ 

RUDZIŃSKI

 0,0047Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428233525471521184Gabinet Kosmetyczny 

Katarzyna Kastelik

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780263899690155936NZOZ MEDI-SPATZ 

M.SPATZ MICHALINA 

SPATZ

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 6,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701071502166085751219262P.P.U.H. BAMAKO 

JAN 

FIKUS&MAŁGORZATA 

FIKUS SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0110Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1930Aluminium170402

 1,0610Żelazo i stal170405

 0,0560Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801063679987066492309811SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 2 

IM. STANISŁAWA 

SZYMAŃSKIEGO W 

ZAWIERCIU

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506530209490053898GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HANKA 

BABCZYŃSKA

 8,0000Odpady betonowe i szlam betonowy1013143013143817811846303PEKABEX BET 

SPÓŁKA AKCYJNA

 12,8800Inne niewymienione odpady101399

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0380Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 4,1200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 160,9200Drewno170201

831



 7,0600Tworzywa sztuczne170203

 2,8900Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 13,5200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020035346309540005508Centrum stomatologii 

DENS Tomasz Moll

 0,1000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0069Opakowania z papieru i tektury1501013812487406252466563WIŚNIA SYLWIA 

WIŚNIEWSKA

 314,1000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402222733910266462117219Lear Corporation 

Poland II Sp.z o.o.

 1,1000Odpady tworzyw sztucznych070213

 391,7000Inne niewymienione odpady070299

 0,1200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 317,5840Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,7000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 788,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,5520Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,7580Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 780,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 208,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 244,8000Opakowania z drewna150103

832



 612,8200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5000Opakowania ze szkła150107

 42,7430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 12,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 26,7280  2.67Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,8000Aluminium170402

 37,9000Żelazo i stal170405

 16,7200  6.69Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0010Odpady zawierające rtęć060404K74.30.Z2711879206460008992Centrum Badań i 

Dozoru Górnictwa 

Podziemnego Sp. z 

o.o.

 0,0150Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,3450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3450Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,8500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1610Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2550Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0630Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,1735Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,4270Żelazo i stal170405

 0,2190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0720Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

190211

 0,0150Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012724785126443111813"MED - COMPLEX" D. 

CUPER I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0150Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 28 422,0000Odpady z flotacyjnego wzbogacania 

rud metali nieżelaznych inne niż 

wymienione w 01 03 80

010381G51.52.Z2767180909542317152MAGMA  SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 610,0000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 0,0790Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131500266295750008907PAŃSTWOWE 

GOSPODARSTWO 

LEŚNE LASY 

PAŃSTWOWE 

NADLEŚNICTWO 

HERBY

 0,1310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,1550Żelazo i stal170405

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402757226311913237INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA - 

GINEKOLOGIA I 

POŁOŻNICTWO 

BARTOSZ BĘBEN

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033631594695521645015Akademia Piękna 

Patrycja Działek-Syc
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 0,3300Opakowania z papieru i tektury1501013607534855482668726DOMBUD RP ¦LˇSK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101I60.10.Z5324096457491946976Kopalnia Piasku 

KOTLARNIA - LINIE 

KOLEJOWE Sp. z o.o.

 4,3000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,6640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082401506605732308036AUTO SERWIS 

KOŁODZIEJCZYK 

MICHAŁ 

KOŁODZIEJCZYK

 2,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0500Filtry olejowe160107

 1 045,9700Żelazo i stal170405G51.57.Z1519734939491593906ZUH "VTUREX" Marcin 

Podsiedlik

 4,2800Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z2727351626482775049SZPITAL 

SPECJALISTYCZNY 

W ZABRZU SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0465Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0236Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 22,6010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 4,6890Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0002Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0485Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2731090016481261207AMGT FORD ŻMUDA 

KRZYSZTOF

 0,1950Żelazo i stal170405

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436933255741964047Centrum Kosmetologii i 

Medycyny Estetycznej 

Vanilla Clinic mgr 

Paulina 

Heluszka-Dądela

 0,1200Środki do konserwacji i impregnacji 

drewna niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

0302013632844476423192932STOLMA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 1,7000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 1,8000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,4690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z2718874966340016546KZZG w Polsce, Zespół 

Sanaroryjno-Szpitalny 

Rehabilitacji Narządu 

Ruchu "GWAREK"

 0,0730Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0600Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012779046236462567879PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

FAUNA S.C. JULIA I 

MICHAŁ MAZUROWIE

 0,5320Zużyte opony1601030024150995471433801TOM-CAR Tomasz 

Krajewski

 0,1460Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800723489805471767353PRZEDSZKOLE NR 42 

IM. PRZYJACIÓŁ 

PRZYRODY W 

BIELSKU-BIAŁEJ

 0,0250Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093614579266263018012Firma Zdrowie sp. z 

o.o.

 0,2600Zmieszane odpady opakowaniowe1501060723837469372317790"TJT" ŻAK I SPÓŁKA. 

SPÓŁKA JAWNA

 1,0200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052737747962220531893DRAPAKI RUFI 

Barbara 

Kosma-Zamarlik

 2,5200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,8500Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206G50.10.B2736810376452100648Noma Auto Sp. z o.o.

 0,0400Zużyte opony160103

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,2200Metale żelazne160117

 0,2600Tworzywa sztuczne160119

 0,1100Szkło160120
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 0,4300Opakowania z papieru i tektury1501012426217205472137536PANIER SPÓŁKA 

CYWILNA OWCZARZ 

DOROTA, OWCZARZ 

LUCYNA, OWCZARZ 

BOGUSŁAW

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,2200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032705769729541862574Stomatologia Krzemień

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163687080246342911736SZB SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 12,1200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5,1900Żelazo i stal170405

 157,9860Opakowania z papieru i tektury1501013638208805223055466MORE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1 318,5810Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 112,0920Opakowania z metali150104

 50,3530Opakowania wielomateriałowe150105

 3,2630Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 45,4730Opakowania ze szkła150107

 68,6330Papier i tektura191201

 562,5000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 420,6200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032710683156341098753PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM.MARIA 

CHODAŃ

 0,3760Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.50.Z2712636146310100118Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

TRANS-REM Sp. z 

o.o.

 5,7000Zużyte opony160103

 7,9000Metale żelazne160117

 15,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0000Gruz ceglany170102

 21,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 226,9000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 2,8000Odpadowa papa170380

 0,0000Żelazo i stal170405

 2 118,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735809512220389797SPECJALISTYCZNA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LESZEK 

WŁODARCZYK
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735925526261282236PIETRZKIEWICZ-PETE

REK DOROTA 

GABINET LEKARSKI

 79,5500Kwasy trawiące110105DL31.20.A0704588135470169868BELOS - PLP 

SPÓŁKA AKCYJNA

 36,9000Cynk twardy110501

 39,6000Popiół cynkowy110502

 367,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 39,8000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 51,8000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,0000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 1,7140Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 8,2880Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,5490Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2360Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0350Szkło170202

 0,2000Papier i tektura191201

 1,5560Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,2250Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800001820309371116061MŁODZIEŻOWY 

OŚRODEK 

WYCHOWAWCZY W 

JAWORZU

 0,0360Opakowania z papieru i tektury1501013697230376481907307PHU "BRU¦" ROBERT 

BIL

 0,0018Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 26 915,0000Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412CB14.21.Z2767967986342409853Przedsiębiorstwo 

Produkcji Kruszyw 

Mineralnych i Lekkich 

Sp. z o.o.

 0,4900Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 1,5050Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,4300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,7100Zużyte opony160103

 0,5260Filtry olejowe160107

 8,3750Metale żelazne160117

 1,1000Tworzywa sztuczne160119

 31,9950Inne niewymienione elementy160122

 0,5950Inne niewymienione odpady160199

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0680Żelazo i stal170405

 48,2970Opakowania z tworzyw sztucznych1501024723325589471856521"FASADA SYSTEM" 

S.C. MAREK 

GŁUSZCZAK, 

BOŻENNA 

GŁUSZCZAK

 1,2470Tworzywa sztuczne170203

 3,0900Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0708348199371947951P.P.H.U. JUWET S.J.

 1,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703807035471132614GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIA 

BLACHURA-WARCHA

Ł
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 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716787986451052953EWELINA KRIGER - 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"KEA-DENT"

 1,2430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408026855242593360CENTRUM 

MEDYCZNE 

ENEL-MED SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776998156271772479INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

UROLOGICZNA LEK. 

MED. ARTUR 

BOROWSKI

 0,1920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409216946422576926SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANNA 

KRZAK-BIEŃKOWSKA

 10,2400Odpady tworzyw sztucznych0702131469613215242764382PLASTON-P sp. z o.o.

 129,0800Odpady z dodatków zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214

 18,6600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083651735166422776074AUTOSITKO ŁUKASZ 

SITKO

 0,0200Filtry olejowe160107

 6,6400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073658150156462946542PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNE I 

USŁUGOWE 

"CONCRET" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 10,5800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0780Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022416232439542701034EuroMedic Kliniki 

Specjalistyczne Sp. z 

o.o.

 11,4370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 7,5930Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501495109490221864GABINET LEKARSKI 

WŁADYSŁAW BRYC

 0,0100Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112151968010"Remko-Pol Koniecpol" 

Sp. z o.o.
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 1,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 103,5800Żelazo i stal170405

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082764545146312222334GLIWICKI ZAKŁAD 

USŁUG GÓRNICZYCH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9070Żelazo i stal170405

 0,1720Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800723512495471745044PRZEDSZKOLE NR 7 

W BIELSKU-BIAŁEJ

 0,1000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201092418180246312487825Głuchowski Enterprise 

International 

Partnership Maciej 

Głuchowski

 0,0200Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012410063036391012073PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

R.RUSECKA 

ROMUALDA 

RUSECKA

 0,1640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783238006482517011GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"PATNA" S.C. ANETA 

KARSKA, MARIUSZ 

KARSKI

 0,0550Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

846



 0,0004Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.12.Z2732821136471764705NZOZ 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

CHIRURGICZNA 

ANDRZEJ KONIECZNY

 0,0006Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,4680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0526Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082726414496381168081GLEŃSK TOMASZ 

AUTO GLEŃSK

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,1100Metale żelazne160117

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0830Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0160Aluminium170402

 3,4040Żelazo i stal170405

847



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032720062796341377542NIEPUBLICZNY 

STOMATOLOGICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ - 

GUSTAW-BABCZYŃS

KA KATARZYNA

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501012705957686260006988PIEKARNIA-CUKIERNI

A I SPRZEDAŻ ART. 

OGÓLNOSPOŻ. 

KLIMZA JOACHIM

 0,2820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408294169691261540Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Patrycja Fiegler-Rudol

 0,8600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709042409256866491096299GRB LILA KUDRYS

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142777062026422759609Apotefarm Sp. z o.o.

 0,0830Tworzywa sztuczne170203

 0,0670Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109271011195Apteka VITAMINA mgr 

farm. Barbara  

Duryńska

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021224672106751470258MPL GROUP ANTOSZ 

SACHER SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.14.C2769557656422707469NZOZ PRO FEMINAE 

s.c.

 0,0003Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

848



 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2402185815771897901PRZYCHODNIA 

LEKARSKA S.C.

 0,0120Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012725093592220005443NZOZ "PRODENT" 

SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

KA 457 Lek. Izabela 

ŚWIĘCH

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 25,4900Opakowania z papieru i tektury1501012403187622220805221BIMS PLUS FHH SP. 

z o.o. GÓRNY ŚLĄSK 

SP.KOMANDYTOWA

 15,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,1000Opakowania z drewna150103

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,9700Żelazo i stal170405

849



 0,2111Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C0721909875482152508Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

TOMOGRAF

 27,4000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402221505016515730112889PPH Tako

 10,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 2,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,8800Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031520062695771738404Magdalena 

Chachulska-Olczyk 

Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033691712829371771920Salon Kosmetyczny 

ZACISZE Monika 

Gębala

 3,8100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182721953006520005366KONTAKT SIMON S.A. 

(dawniej FSE 

KONTAKT S.A.)

 351,2900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 80,1200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 64,9800Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 9,0000  0.18Wodne ciecze myjące120301

850



 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 10,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 8,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,5400Papier i tektura191201

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779169166272492919MEDICUS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0920Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050024323475470120709AUTO CENTRUM 

"FENIX" BOGUSŁAW 

CIERPUCHA

 0,5310Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0150Olej opałowy i olej napędowy130701

 1,1830Zużyte opony160103

 0,0190Filtry olejowe160107

 0,0070Okładziny hamulcowe zawierające 

azbest

160111

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,0450Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0260Zbiorniki na gaz skroplony160116

 68,3540Metale żelazne160117

 1,6610Metale nieżelazne160118

 1,1070Tworzywa sztuczne160119

 0,3960Szkło160120

 0,4610Inne niewymienione elementy160122

 0,0200Inne niewymienione odpady160199

 0,9870Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0880Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769512996482366121NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKA LEKARZY 

RODZINNYCH 

"SANPROM" S.C.

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,8700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B2718200556490011757PUT "TRANS-ZAK" Sp. 

z o.o.

 34,5300Zużyte opony160103

 32,9000Metale żelazne160117

852



 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090035243826320006639APTEKA 

"PANACEUM" 

SPÓŁKA CYWILNA 

ZOFIA BOŻEK, MARIA 

BROMBOSZCZ, 

GRAŻYNA KORNAŚ

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182729519606491110585AXA STENMAN 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,4350Zgary i żużle odlewnicze101003

 34,3660Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 0,9960Alkalia trawiące110107

 4,0150Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 34,7920Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,0950Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 85,3600  64.87Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 5,6150Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 8,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4360Miedź, brąz, mosiądz170401

 12,3640Żelazo i stal170405

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2728983102220043900GABINET 

LEKARSKO-STOMAT

OLOGICZNY IWONA 

ŻOŁNA-SKÓRA

853



 4,8000Zmieszane odpady opakowaniowe1501060727461959372352183DAN-INWEST 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Żelazo i stal170405

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B0109722675261025183ET LOGISTIK Sp. z 

o.o. (M&M Logistik Sp. 

z o.o.)

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,6000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680DA15.81.B2760918916521093409"ROGALIK"  Halina 

Kamińska

 0,0165Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160027417005730100509PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

SANGAZ WALDEMAR 

PACUD

 78,5700Żelazo i stal170405

 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718113306451151141GRAŻYNA 

CYMERMAN-MANIER

AK

 0,0370Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

854



 0,1290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765790496471654891NZOZ PRAKTYKA 

LEKARZA 

RODZINNEGO 

"SALUS"

 0,0360Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,3176Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z0707707815531681314MEDICUS s.c. 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

 0,0490Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0005Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414391142220558774INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

LEK.STOM. TATIANA 

MAKOWSKA-PTAK

 0,4800Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501012736121836391448801PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE "FARMER" 

ANITA TWOREK

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

855



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401576786341677273FHU Izabela 

Kwiatkowska

 0,0000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701042777607566312341369ZAKŁAD MECHANIKI 

PRZEMYSŁOWEJ 

ZAMEP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1700Inne niewymienione odpady070299

 0,0000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 370,7000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 0,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,6100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4210Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

856



 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501734905731085462GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM.IWONA 

SAMOSIUK

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020706010505531010086PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

S.C. ANDRZEJ 

IMBOR, KAROL 

MIELCZAREK

 0,0310Kwas siarkowy i siarkawy0601013651708839512417713DHL PARCEL 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1150Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,5100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 22,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 22,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,3000Opakowania z drewna150103

 35,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0170Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,2710Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6100Zużyte opony160103

 5,7800Metale żelazne160117

 0,2180Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1370Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1730Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 2,2800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,4900Żelazo i stal170405

 0,3400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030001747056443329713IZBA WYTRZEŹWIEŃ

 0,3000Odpady proszków powlekających0802012415036396452355360KOMOOR Ksawery 

Komór

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania z drewna150103

858



 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730566416321016189GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALICJA CICHA-DYBA

 24,5600Opakowania z papieru i tektury1501011474809315311691150NOWAKOWSKI 

PIEKARNIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IA

 3,1000Opakowania z metali150104

 9,4800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 293,8380Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 16,0400Skratki1908012413656866492262009PROMAX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 31,0400Zawartość piaskowników190802

 205,3800  0.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0700Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201032738279956452132909"ASKO" H.KAPEK, 

A.SACHER, 

M.ZABIEGAŁA 

SPÓŁKA JAWNA

 1,6150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0450Opakowania z metali150104

 0,2400Tworzywa sztuczne160119

 0,4950Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0380Aluminium170402
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 0,4150Żelazo i stal170405

 0,3000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010011003829542260699Zespół Wojewódzkich 

Przychodni 

Specjalistycznych w 

Katowicach

 0,3000Roztwory utrwalaczy090104

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1612Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 0,3806Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 4,8936Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 4,9370Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,6810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z2709389106391270160NZOZ Lecznica Imienia 

św. Łazarza

 0,0239Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,1020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

18010327375293264117857671.PRACOWNIA 

TECHNICZNO-DENTY

STYCZNA 

KRZYSZTOF MAZUR 

2.NZOZ SILVERMED

 0,0165Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706745115481043349SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HALINA 

MORAWIEC-KRAUSE

 1,0870Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032410068236292096109MAR-VET Mariusz 

Siejka

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730431996291127457PIESZCZEK JACEK 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092706857966460010078Apteka MEDICA B. 

Golda M. Michalska 

Sp. J.

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728212935531154537KRYSTYNA 

MACHAŁA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA
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 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768045699691241997NZOZ "VITAMED" sp. 

z o.o.

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0230Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.12.Z2719791236530007697FOZP KWK JULIAN 

Górniczy Zakład 

Lecznictwa 

Ambulatoryjnego

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0270Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030034812016480107591TOMASZ WINECKI 

FIRMA TRANSPORTU 

SANITARNEGO 

"ESKULAP". 

WYJAZDOWA 

POMOC MEDYCZNA.

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502972399491408139PRACOWNIA 

PROTETYCZNO-STOM

ATOLOGICZNA I 

USŁUG 

MEDYCZNYCH 

"PROTETYK" SP. Z 

O.O.

862



 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721096505532075751PRAKTYKA 

GRUPOWA LEKARZY 

PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

S.C.W GILOWICACH

 3,7530Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502031460972365272676062FB SERWIS SPÓŁKA 

AKCYJNA

 63,4000Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.22.Z2780692176312379751Opinion Strefa Druku 

Sp. z o.o.

 175,4000Inne niewymienione odpady070299

 0,0000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 62,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Żelazo i stal170405

 199,4030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216DN37.10.Z2411433075472103112SKY RECYCLING 

SYSTEM Sp. z o.o.

 337,4430Metale żelazne191202

 5,2400Metale nieżelazne191203

 150,8270Tworzywa sztuczne i guma191204

 4,2010Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z2712125806411455343Zakład 

Usługowo-Handlowy 

Roman Zawada

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 31,1040Zużyte opony160103
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 0,8990Filtry olejowe160107

 0,2400Płyny hamulcowe160113

 0,3100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0540Zbiorniki na gaz skroplony160116

 787,0140Metale żelazne160117

 38,8850Metale nieżelazne160118

 9,4780Tworzywa sztuczne160119

 9,3680Szkło160120

 11,1920Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1400Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,5629Opakowania z papieru i tektury1501013509441069441400704Krzysztof Połeć FHU 

"ABAKUS"

 0,1249Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 328,4500  13.14Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.11.Z0703976615530013013Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego "BŁACHUT" 

Bogusława Błachut

 0,2240Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 3,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5780Zużyte opony160103

 0,0597Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1800Żelazo i stal170405

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092782564516262751779SATURN Sp. z o.o.

 10,5400Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402222406144149492039425MAAD SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 18,9900Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,2200Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116
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 0,3000Opakowania z drewna150103

 4,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023818248986381836016ZAKŁAD 

MASARSKO-WĘDLINI

ARSKI KANIA 

SPÓŁKA CYWILNA 

GRAŻYNA KANIA, 

SZYMON KANIA, 

MATEUSZ KANIA

 1,2800Opakowania z papieru i tektury1501012431934406452537227BP SERVICE CENTER 

S.C. PIOTR WIDERA, 

IWONA WIDERA

 0,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0134Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7900Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 28,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072710771366441002126ZAKŁAD 

OGÓLNOBUDOWLAN

Y MIECZYSŁAW 

GRZANKA

 46,8000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719065036441768147PRYWATNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA BIENIEC 

MARIA
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030701060145531154187PIGOŃ-PYKA 

JADWIGA 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031519711815751726964URODENT S.C. 

TOMASZ LUBAS I 

KINGA LUBAS

 21,5000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113DM34.30.A0723949809372332097ULTER-SPORT Sp. z 

o.o.

 39,9500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,6500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,7270Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3000Odpady spawalnicze120113

 4,5400Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 5,9700Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,5700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,1600Żelazo i stal170405

 4,5400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082417099679691579265MARCOTRAN 

POLSKA SP. z o.o.

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 22,6700Zużyte opony160103

 2,7360Filtry olejowe160107

 0,1500Metale żelazne160117

 0,1140Tworzywa sztuczne160119

 0,3600Inne niewymienione elementy160122

 35,0200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 2,0750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7800Żelazo i stal170405

 0,7100Papier i tektura191201
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 0,1100Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012769372536443010302Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

Przychodnia Rejonowo- 

Specjalistyczna 

MILOWICE

 0,1100Roztwory utrwalaczy090104

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,6800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.33.A1506521955741002288Zakład Handlowy 

ALTEX Leszek 

Kowalski

 1,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4720Opakowania z metali150104

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022407144529491854324PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM. 

AGNIESZKA 

MASTALERZ

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010036007466340130609"ENERGO-EKO-SYST

EM" Sp.z o.o.
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 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2405143225521584319PRYWATNA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Ewa Bielarz

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 3,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082433352128251522131DAN-ZŁOM SYLWIA 

DANEK

 0,6600Zużyte opony160103

 0,0720Filtry olejowe160107

 0,0220Płyny hamulcowe160113

 991,5500Metale żelazne160117

 48,7200Metale nieżelazne160118

 1,0200Szkło160120

 7,3400Inne niewymienione odpady160199

 0,4330Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5356Opakowania z papieru i tektury1501012781574826431430694Mariola Chojnacka

 0,1094Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080727996079372363962"TOMCAR" S.C. ANNA 

I BOGDAN 

TOMASZEK

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1050Filtry olejowe160107

 0,0400Tworzywa sztuczne160119

 0,0380Inne niewymienione elementy160122
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501842395761013591PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KATARZYNA 

CUKIER-BERG

 0,1280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780883806441793004MMED 

LABORATORIUM 

DIAGNOSTYCZNE 

CELNIASZEK RENATA

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515135805751291199NZOZ - PORADNIA 

LARYNGOLOGICZNA 

MARIA KONIECZNA

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408117296443301502Karolina Srokosz 

Stylizacja paznokci

 0,0130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214N85.12.Z0722894965471879425CENTRUM OPIEKI 

MEDYCZNEJ "MED 

WORK" Sp. z o.o.

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,1950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0045Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140721351499372179595Samodzielny Gminny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej Wilkowice

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032737393406491575249Lek.Dent. Eulalia 

Wasik Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0100Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801062409943809490695645PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "ANNA-FARM" 

ANNA 

SOCHA-MIŁKOWSKA

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0310Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766732169690261555GABINET 

KOSMETYCZNY 

GRAŻYNA 

JAKUBOWSKA

 0,0266Opakowania z tworzyw sztucznych1501022783285126481479739SKLEP 

SPOŻYWCZO-PRZEM

YSŁOWY "WIKI" 

BARBARA 

BRYLIŃSKA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703867525470287036 Anna Paluch 

Gabinet Kosmetyczny 

"NATURA" - fryzjerstwo

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0728623466381195592Apteka Arkadia 

Skoczyńska Aleksadra

 0,1180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774723136492054386NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

"EMI-MED" S.C.W 

ZAWIERCIU

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032710537276411450587GABINET 

INTERNISTYCZNY - 

WITOLD ZIELEŹNIK

 1,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052705562606390008678ZAKŁAD STOLARSKI 

S.C. GINTER KOLASA 

& GRZEGORZ 

KOLASA
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 0,1000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8310Opakowania z papieru i tektury1501012718103062220011389"TEKS" KACZMAREK, 

TATARA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,2960Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.75.B0727469995471072639Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"TECHNIKA" Jacek 

Zarzecki

 3,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3010Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4400Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,1100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Aluminium170402

 5,5750Żelazo i stal170405
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721930239371143767INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

DANUTA 

WYCISZCZAK

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712173606341098500SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ANNA 

KUKULSKA-KOEHLER

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033801737896342598788URSZULA CZYRWIK 

NA CO CI TO TATTOO

 0,1120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020728488205482368651KATREX Czapka 

Agnieszka Karolina

 6,3600Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206800705694069370008168"CARREFOUR 

POLSKA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2 363,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 190,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 34,2000Opakowania z drewna150103

 0,3000Opakowania z metali150104

 840,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2000Opakowania ze szkła150107
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 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 570,1000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727272005531283016Urszula Hankus 

POŁOŻNICZA 

PRATYKA 

INDYWIDUALNA

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033624585956482775291INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. DENT. MARTA 

ŁABUŚ-PILASZEK

 80,7000  71.60Inne szlamy i osady pofiltracyjne100215DJ27.10.Z0000255146270011637Huta Kościuszko S.A. 

w upadłości 

likwidacyjnej

 4,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 310,4000Żelazo i stal170405

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506203965731085491FIRMA 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWA 

KAROLINA GRAŻYNA 

ŚLĘZAK

 0,1400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800723574245531749851Przedszkole w 

Gilowicach

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501022783517939691393388Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.
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 0,0090Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 19,9000Skratki190801

 54,9000Zawartość piaskowników190802

 867,7000  132.70Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2639Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1521908019491943298Specjalistyczne 

Centrum Medyczne 

SPEC-MED Sp. z o. o.

 309,3000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DH25.23.Z1501220505750007888LENTEX S.A.

 156,2000  61.50Odpady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 04 02 

19

040220

 432,8000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 3,5000Inne niewymienione odpady040299

 20,6150Odpady z dodatków zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214

 1,7000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 124,5000Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 0,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 97,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 66,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,7000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 7,1000Tworzywa sztuczne170203

 1,7000Miedź, brąz, mosiądz170401

 29,9000Żelazo i stal170405

 54,6000  22.70Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z2768434869542341854"DENTAL 

SERVICE-A.KANAS, 

Z.CZĄSTKIEWICZ" SP. 

Z O.O.

 0,1970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022415892855482615078RETOS TRANSPORT 

LAMPEL CZAPKA 

SPÓŁKA JAWNA
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 25,3800Zużyte opony160103

 0,4170Filtry olejowe160107

 0,2430Tworzywa sztuczne160119

 0,1200Szkło160120

 0,1650Inne niewymienione elementy160122

 1,6500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012414380665482607239MIEJSKA SPÓŁKA 

SKO-EKO Sp. z o.o. 

(dawniej Zakład Usług 

Komunalnych w 

Skoczowie)

 0,0084Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0012Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Żelazo i stal170405

 26,5000Skratki190801

 4 187,8000  661.70Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 5,4500  4.90Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 10,8700Opakowania z papieru i tektury1501010004372285420200211SPÓŁDZIELNIA 

OBROTU 

TOWAROWEGO 

PRZEMYSŁU 

MLECZARSKIEGO
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 10,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411318535742029562JERZY MATYJA, 

ALEKSANDER 

KACZMAREK- OLEK 

-NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ORTOPEDIA I 

TRAUMATOLOGIA 

ARS-MEDICA SPÓ

 7,6400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012429564496452471391ZAKŁAD 

REMONTOWO-BUDO

WLANY 

DEKARSKO-BLACHA

RSKI KRZYSZTOF 

FRANIEL

 68,2200Gruz ceglany170102

 22,0100Drewno170201

 52,9300Odpadowa papa170380

 4,7500Żelazo i stal170405

 8,5000Odpady tworzyw sztucznych070213DI26.22.Z2736843959691111800ROCA POLSKA Sp. z 

o.o

 0,0000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2 644,5000Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki termicznej

101201

 3 521,3000Zużyte formy101206

 5 395,7000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110
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 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 76,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 32,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 31,6000Opakowania z drewna150103

 4,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,9100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 0,0000Drewno170201

 10,8000Tworzywa sztuczne170203

 47,5000Żelazo i stal170405

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032708953876251442916SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DRACZ 

BOŻENA

 0,1590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032777149349691293190B.BŁASZCZYŃSKA I 

E.KOŁODZIEJ 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA 

LEKARZY

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102O90.01.Z2778332906422763019Jednostka Budżetowa 

Oczyszczalnia 

Ścieków w Suminie

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 7,1300Skratki190801

 17,7100Zawartość piaskowników190802

 706,0800  170.85Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 105,5300Odpady tworzyw sztucznych0702132430290245482661049KOAM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 32 740,0000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 7,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 88,5200Opakowania z papieru i tektury150101

 36,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,2200Opakowania z drewna150103

 41,4800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 9,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,5400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6690Żelazo i stal170405
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 155,7400  109.02Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 1,7400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208CB14.11.Z0709135655482067292KOPALNIA 

SUROWCÓW 

SKALNYCH WISŁA 

S.A.

 71,2400Żelazo i stal170405

 21,5900Skratki1908011513981785732858127Gmina Starcza

 52,0000  20.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 5,8400Szkło1601202766320456491975078USŁUGI "AUTO - 

SZYBY" PAWEŁ 

FIREK

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103675521819372696534AUTO BŁYSK 

SPÓŁKA CYWILNA 

FURTAK WOJCIECH, 

GASZEK TOMASZ

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436778306412252441INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

ELIZA HELIŃSKA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,0000Alkalia trawiące1101072411938256252094363ZIPPY WIECHA 

ANDRZEJ

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092402099849491740359ILONA KUCHCIŃSKA 

PUNKT APTECZNY 

KAPSUŁKA
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 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403311136371220153"PRO - VITA" 

CENTRUM 

USŁUGOWO-MEDYCZ

NE JOANNA 

KŁOSIŃSKA

 1,1000Opakowania z papieru i tektury1501012434710276381809338SMART SOLUTION 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1000Opakowania z drewna150103

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719879506311632254Prywatny Gabinet 

Lekarski JOACHIM 

GAWLICZEK

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 16,0400Gruz ceglany1701022710576946270015983AMG SILESIA 2 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033681726129372621536ODNOWA Aneta 

Grzywa
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 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765782165741785741Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska dr 

n.med. Paweł 

Radłowski

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0021Opakowania z papieru i tektury1501012434657076482333357"EMIDAM" ADAM 

GROBELNIAK

 0,0368Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0259Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723036816471035998INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. TERESA 

BERNAŚ

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768177156252141016NIEPUBLICZNE 

PORADNIE 

LEKARSKIE MEDICA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1590Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,4400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052733402606462100779Regionalne Centrum 

Gospodarki 

Wodno-Ściekowej S.A.

 0,3070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,0360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Zużyte opony160103

 0,3100Filtry olejowe160107

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1230Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,9400Tworzywa sztuczne170203

 0,1250Aluminium170402

 8,7500Żelazo i stal170405

 252,4000Skratki190801

 24 660,7700  4,859.51Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0360Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.11.Z2710961809542254629WOJEWÓDZKI 

INSPEKTORAT 

OCHRONY 

ŚRODOWISKA

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8980Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,3200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0220Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0230Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133680180126342903441SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

35

 0,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023657723305482628046EQUI BONO MARTA 

RYKAŁA

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723169169371290333SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

AGNIESZKA GORGOŃ 

- KOMOR

 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213K70.32.Z2715055506423147363Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721416816251104266SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

POŁOŻNICZO-GINEKO

LOGICZNA DORCZAK 

WOJCIECH

 1,7320Wodorotlenek wapniowy060201CA10.10.A2769025046262619005Spółka 

Restrukturyzacji 

Kopalń Spółka Akcyjna

 0,3140Odpady tworzyw sztucznych070213

 32,0000Inne niewymienione odpady070299

 2 298,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,5300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,9480Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9730Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,9600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,2570Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 4,5610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 54,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 12,4000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,5000Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3000Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 15,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 146,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 23,0000Inne niewymienione odpady170182

 0,2000Drewno170201

 3,0600Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 4,4000Aluminium170402

 10 188,2000Żelazo i stal170405

 224,8000Mieszaniny metali170407

 51,4000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 15,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,3070Skratki190801
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 612,9000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733974909590760595INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.MED.KRZYSZTO

F SOBCZYK

 12,1300Opakowania z papieru i tektury1501010003558845530101757GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" W 

RAJCZY

 1,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2690Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1620Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0012Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142706752506342458627"WĘGLO SMYK" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0018Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8200Tworzywa sztuczne i guma191204
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 0,2240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431816489691607197KAROLINA 

PRZYBYŁA KAROLA 

TATTO

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434907635771896209Studio Stylizacji 

Euforia Agnieszka 

Niemczyk

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103070583180 00026KATOLICKI OŚRODEK 

WYCHOWANIA I 

TERAPII MŁODZIEŻY 

"NADZIEJA

 11,2000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

1201172428816166472565327ASEKAN S.C. 

KORGÓL DOROTA, 

KORGÓL MACIEJ

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704984459370005980ARNIKA Bożena 

Kuraś-Kazubska

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033669802599371624320Firma 

Handlowo-Usługowa 

ELIZA Ewa Kempys
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 0,2190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F2775892749690819796CENTRALNE 

LABORATORIUM 

ANALITYCZNO - 

MEDYCZNE RAK 

URSZULA

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1509933936441102454GABINET 

POŁOŻNICZO-GINEKO

LOGICZNY 

LEK.MED.JOLANTA 

MAGNUSZEWSKA

 1,8800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110F45.21.A0710073895470206003P.P.U.H. ALPBUD Sp. 

J.  Marek konieczny & 

Jerzy Konieczny

 0,3300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0960Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802417658886423143951FORNO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020121653875261594969CFE POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,2200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 35,9200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 835,6700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 260,0600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 2,5800Opakowania z papieru i tektury1501012430640849372664422JTR Sp. z o.o. Sp. k.

 1,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080708808195532011426P.H.U.T. PROMOT 

SPÓŁKA CYWILNA 

GRZEGORZ GAŁECKI, 

JANUSZ WÓJCIK

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 17,9800Zużyte opony160103

 0,0560Filtry olejowe160107

 1,4000Tworzywa sztuczne160119

 0,0980Inne niewymienione elementy160122

 1,5600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0054Opakowania z papieru i tektury1501013674178625472135796Elżbieta Witkowska

 0,1092Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764398456341586292Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Romana Niemir

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409007986521597222Marzena Karwańska 

B&M
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 0,0500Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012413536486521704758NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

FALMED 

B.FALKOWSKA , 

J.FALKOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0500Roztwory utrwalaczy090104

 0,0070Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,7700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2100Opakowania z papieru i tektury150101K74.82.Z2710080526320200258"AGROPAK" SPÓŁKA 

JAWNA B.PLUTA, 

G.BRZEZIŃSKI I 

WSPÓLNICY

 78,5840Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,1800Opakowania z papieru i tektury1501012712568966471004443ZAKŁAD MASARSKI 

SEGET SPÓŁKA 

JAWNA

 2,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

894



 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721955016311038367PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ANDRZEJ 

KARMAŃSKI

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2713656166330008829Mechanika Pojazdowa 

Gerhard Liberda

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130004963665480076447BANK SPÓŁDZIELCZY 

W CIESZYNIE

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0722972605471368340INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. JOANNA 

KORPANTY

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012732228616341898241MS DENT  Praktyka 

Stomatologiczna 

Marzenna Smaluch

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,4520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719162006261112706NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

DENTAL TEAM 

KATARZYNA 

SUCHANEK

 0,0560Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,0000Odpady tworzyw sztucznych0702132405199285771914255FPH BISS s.c 

ANDRZEJ BĄK 

BOGUSŁAWA I PIOTR 

SŁOCIŃSCY

 0,1900Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,6900Żelazo i stal170405

 0,0650Opakowania z papieru i tektury1501012414076576351051291BEATA NOCOŃ 

"BEFI"

 0,0362Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Baterie i akumulatory ołowiowe160601DI26.61.Z2728565816461019696BK-BET Spółka z o.o.

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432350546342649735STUDIO 

KOSMETYCZNE 

ELIKSIR PIĘKNA 

Patrycja Sokołowska

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703860605471093110GĘBALA JULIAN 

"KAMEA"
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 259,9200Opakowania z papieru i tektury1501010149101395213298121GTC GALERIA CTWA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 32,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9300Opakowania z metali150104

 352,8560Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 6,2800Opakowania ze szkła150107

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,8250Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 3,6060Żelazo i stal170405

 0,0640Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800723515515471744843PRZEDSZKOLE NR 25

 8,9000Zużyte opony160103276060583Autoryzowany Serwis 

Ogumienia WALDGUM 

Waldemar Malinowski

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711689799541018140PRYWATNY 

GAB.STOMAT. 

KATARZYNA 

BŁASZCZYK

 2,7570Opakowania z tworzyw sztucznych1501023503308936760057316LUMIKO TRADE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768923326451387719ZAJDA BOGUSŁAW 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,2430Opakowania z papieru i tektury1501012717072876420410512H.B.CRAB S.J. 

STACJA PALIW 

ZAJĄC ADAM, BĄK 

PAWEŁ, PIESTRAK 

KRZYSZTOF

 0,5180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0015Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020721868275471338439NZOZ 

STOMATOLOGIA-PRO

TETYKA Izabela 

Karasińska

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0015Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0002Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.48.A2401332126511642895"LENA" - Centrum 

Informatyki Sp. z o .o.

 0,0062Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508357775731301919GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOANNA BZDĘGA
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 0,0035Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033511594809441349038WOJCIECH BORAK

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716788356471022814PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MOSKWA-PRUDEL 

RENATA

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2774782806291753456SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KATARZYNA 

WODECKA

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711857596341192937INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR HAB. 

N.MED.ERITA FILIPEK

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1509264975730249128Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Piotr KuĽnik

 0,1880Odpady spawalnicze120113K73.10.G000031503631-010-22-58Instytut Spawalnictwa
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 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1400Tworzywa sztuczne170203

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435143346342826321CENTRUM 

MEDYCYNY I 

STOMATOLOGII 

SILESIA MED 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 1,5400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

1601140710031385480018674BIELSKI PARK 

TECHNOLOGICZNY 

LOTNICTWA, 

PRZEDSIĘBIORCZOŚ

CI I INNOWACJI So. z 

o.o.

 0,3520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735977276321704452STOWARZYSZENIE 

HOSPICJUM 

HOMO-HOMINI IM. 

ŚW. BRATA ALBERTA

 0,1240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728823375471397092LORENS AGATA 

GABINET 

DENTYSTYCZNY

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

900



 0,1790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733112116341956116SPÓŁKA CYWILNA 

"ZŁOTY ZĄBEK" 

MACIEJ KRYNICKI, 

LECH BORKOWSKI, 

IWONA KRYNICKA, 

AGATA BORKOWSKA

 1,1000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112DD20.30.Z2727718676291013021FEIDAL POLSKA 

Sp.zo.o

 111,0000Inne niewymienione odpady080199

 5,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,9200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7500Żelazo i stal170405

 13,8500Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0030Zbiorniki na gaz skroplony160116272551373Market Metal

 0,1900Opakowania z papieru i tektury1501012437072346492301465SILMACH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406651915471970195ARMANIA-DENT 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Arayik Bkhiyan

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724066886442174243GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IWONA KRUPA

 0,4890Odpady proszków powlekających0802013675145596482783184SPARK 

TECHNOLOGY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521571465771139448PRAKTYKA 

LEKARSKA KOBOS 

EWA

 0,0040Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022428769286422817330Praktyka dentystyczna 

lek. dentysta 

Agnieszka 

Banaszkiewicz

 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

902



 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506722985771300783PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOANNA BADEŃSKA

 5,9000Opakowania z papieru i tektury1501012719339486270021825ASS-3 BIURO 

EXPORTU, IMPORTU I 

MARKETINGU EWA 

SKOCZEŃ

 5,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 525,4520Opakowania z papieru i tektury1501012712187149542022592Moto-Profil Sp.z o.o

 51,3170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 92,5600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5810Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0620Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 33,6040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 62,9200Żelazo i stal170405

 18,5800Szkło1601202781948276471910319F.H.U. COMPLEX 

Gajda Grzegorz

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083643454296443517248POL INVEST GROUP 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,1600Szkło170202
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733250126370117507AGNIESZKA 

TKACZEWSKA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 47,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106DA15.81.A0024308515470162553Piekarnictwo-Cukiernict

wo, Handel Artykułami 

Spożywczymi 

Stanisław Piecuch

 0,4000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318I60.10.Z1919390225832641717LOTOS Kolej Sp. z 

o.o.

 4,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,7700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6000Filtry olejowe160107

 0,1000Metale żelazne160117

 12,5000Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430309849372636124Barbara Chmurska 

STOMATOLOGIA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6800Żelazo i stal170405G51.44.Z0034498586271148166IMEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,2000Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.30.B2715708946340197588Zakłady Remontowe 

Energetyki Katowice 

S.A.

 5,6700Inne niewymienione odpady070299

904



 5,4150Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2500Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,1500Roztwory utrwalaczy090104

 212,7190Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 163,8950Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 27,1200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 6,1800Odpady spawalnicze120113

 4,2000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2000Inne niewymienione odpady120199

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,8000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,5350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8600Opakowania z drewna150103

 0,7980Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 6,4520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4070Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

905



 4,9000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,4110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 13,2600Metale żelazne160117

 1,0440Metale nieżelazne160118

 0,7910Inne niewymienione odpady160199

 0,0010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 194,0200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 52,1200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,7600Drewno170201

 0,0260Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0440Aluminium170402

 994,5890Żelazo i stal170405

 3,0670Cyna170406

 17,0400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 33,3540Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

906



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716727846471087363SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA lek. med. 

DOROTA SOBEL

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762812496421546722PRYWATNY GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

URBANIEC-DOMŻALS

KA NATALIA

 0,2684Opakowania z papieru i tektury1501012430802556291143551DOROTA 

TRACZYŃSKA 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO - 

USŁUGOWE

 0,0669Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8200Zmieszane odpady opakowaniowe1501060705617125471017729Zakład 

Sprzętowo-Transportow

y Sp. z o.o.

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030701046305531143580NZOZ LAR-MED 

MARIOLA LUPA

 0,0320Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721076159371030193Specjalistyczna 

Praktyka Dentystyczna 

lek. dentysta Wojciech 

Tatarczyk

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2810Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050103876755220011480Kaeser Kompressoren 

Sp. z o.o.

 0,3560Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1900Filtry olejowe160107

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302054919555087381816474WĘGLOSPED  

KAROL GWÓŹDŹ I 

WSPÓLNICY, 

SPÓŁKA JAWNA

 8,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.24.Z2771789806471503229FERMA DROBIU 

ARKADIUSZ BUREK

 2 087,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012775956076452258208PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

DALPOL SPÓŁKA 

CYWILNA ZAJĄC 

PIOTR, CEGLAREK 

DANIEL

908



 768,0000Gruz ceglany170102

 33,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 1 339,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 12,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,6590Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302060729199515482423172TEDOM POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0060Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3890Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0790Filtry olejowe160107

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z2775058056412225154ZODIAK Sp. z o.o.

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,3200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142221613695842737643SILCO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318K74.12.Z2710768306320009448Miejski Zespół Obsługi 

Placówek 

Oświatowych 

Wychowawczych

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083652192476381816545ZISCO BANDURA Sp. 

z o.o.

 1,9200Żelazo i stal170405

 73,2650Zgorzelina walcownicza1002102723178266311008142URBAN-METAL SP. z 

o.o.

 10,3200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 11,3800Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,4850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 139,9240Żelazo i stal170405

 0,3500Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 99,9890Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101G51.90.Z2732298576311674749MESSER EUTECTIC 

CASTOLIN Sp. z o.o

 0,8800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 32,5600Odpady spawalnicze120113

 1,2250Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3370Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,4200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

910



 0,0000Inne niewymienione odpady160199

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,2000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.21.Z2760990426262491048IZO-BLOK S.A.

 711,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 7,1000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,0000Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali zawierające chlorowce (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120106

 0,5000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 59,9000Opakowania z papieru i tektury150101

Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

911



 0,9200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0960Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 24,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 23,0000Gruz ceglany170102

 37,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 9,9000Aluminium170402

 0,2000Żelazo i stal170405

 3,3000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 44,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521298659490704373GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA STACHERCZAK

912



 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782950509541348191NZOZ IGOR 

KALAMARZ 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

IGOR KALAMARZ

 0,2040Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101DJ28.30.B2710767056340128877Energoinstal S.A.

 0,1530Roztwory utrwalaczy090104

 184,1800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 25,7600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,6900Odpady spawalnicze120113

 1,1100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,0000Wodne ciecze myjące120301

 3,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,0770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2200Aluminium170402
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 64,5500Żelazo i stal170405

 1,4900Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,1000Papier i tektura191201

 0,0226Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010710039835480005111BLIMKE ZBIGNIEW 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA

 0,0283Roztwory utrwalaczy090104

 0,7520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 2,5000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402222410776809492102282FIRKON KONIECZNY 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Aluminium170402

 0,0050Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające srebro

0901062412811046452491235NIEPUBLICZNY ZOZ 

ZAKŁAD 

PULMONOLOGII Sp. z 

o.o.

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3250Żelazo i stal170405

 1,5820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,8060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

914



 0,0270Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0090Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 4,1200Opakowania z papieru i tektury1501012738314366411714862F.H.U 

"MEDIA-PARTNER" 

TOMASZ PERKOSZ

 20,6200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032720595546440026739UNIT MAREK 

ŻELICHOWSKI, 

JADWIGA 

PAWŁOWSKA 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4510Opakowania z papieru i tektury1501012405586216291120159RZEMIENIECKA 

JOLANTA "AL-BEN"

 0,1426Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0015Miedź, brąz, mosiądz1704010722595325531406424Piekarnictwo Holisz 

Marek

 1,7970Żelazo i stal170405

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723744285471920820NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"WELUX" Sp. z o.o.

 1,9650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082430931406462336944Car Serwis Fabryczna 

Andrzej Gleba

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 2,4900Zużyte opony160103

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8050Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052762030609690395184PUH Krzysztof Karwat

 0,1760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1110Filtry olejowe160107

 0,2750Tworzywa sztuczne160119

 8,1200Zmieszane odpady opakowaniowe1501060707258465471419327FIRMA HANDLOWA 

"ASTRA" DUDA & 

DUDA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0120Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416915306481129608SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK.MED 

JACEK GRONKA

 19,9840Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0701082408089116462806083SYNTEZIS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,1000Żelazo i stal1704052408439886443375972SEVERSTALLAT 

SILESIA Sp. z o.o.
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721375216481031602GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IRENA 

PAWŁOWSKA-CIEPLI

K

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033688096765732892704GABINETY 

DENTYSTYCZNE 

ILONA 

PIEROŃSKA,JAROSŁ

AW SALA SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0707717925481041971Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Hanna Bujok

 12,6900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050131931965272163405CAROLINA CAR 

COMPANY S.J.

 3,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,7250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,5670Zużyte opony160103

 1,3500Filtry olejowe160107

 0,3600Płyny hamulcowe160113

 0,4100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,4270Metale żelazne160117

 0,0130Metale nieżelazne160118

 1,7000Tworzywa sztuczne160119

 0,3000Inne niewymienione elementy160122

 0,1150Inne niewymienione odpady160199

 1,2900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3800Tworzywa sztuczne170203

 0,7900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050702792005470046338Zakład "AGA" Sp. j. 

Bogdan Śmierzchalski, 

Marek Śmierzchalski, 

Tadeusz Czaja

 1,9600Odpady tworzyw sztucznych070213

 7,3200Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 46,7600Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0450Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 4,2100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3100Żelazo i stal170405

 0,0520Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 9,7500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050112015205270203299ULMA Construccion 

Polska S.A.

 0,2800Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 4,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 3,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3600Opakowania z drewna150103

 3,0800Opakowania wielomateriałowe150105

 2,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8900Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,6540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 83,9400Drewno170201

 3,3400Aluminium170402

 324,5290Żelazo i stal170405

 20,9400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030709468205532064664F.H.U Agnieszka 

Janeczko

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782395996471842718LUPA BARBARA 

SALON FRYZJERSKO 

- KOSMETYCZNY " 

BARBARA "

 0,1870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033633302656423193015VENA MEDICA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1728Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2766160986391732318NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "TWÓJ 

LEKARZ" S.C.

 0,0119Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 106,4910Żelazo i stal1704051506707805771016504P.P.H.U.WAT-DOM  

Jan Wata

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418725269491951932ANNA 

RUMIŃSKA-ŁĘGOWIC

Z GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"DENTINA" LEK.DENT. 

ANNA 

RUMIŃSKA-ŁĘGOWIC

Z

 1,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101271514482Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

MAXTOP Malasiewicz, 

Maleta sp. jawna

 0,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2160Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033667405107492074001AGATA KŁOSEK OCH! 

GABINET 

KOSMETOLOGII I 

KOSMETYKI

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768927929541510639GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GRZEGORZ 

BOROWIEC

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707631955531058940SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

WIESŁAW BUŚ
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 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780607946422641693Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Maciej Cnota

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053648473106423195899AUTO SALON MARGO 

- SZCZOTOK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5000Zużyte opony160103

 0,6400Filtry olejowe160107

 0,0950Płyny hamulcowe160113

 0,1300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2,2000Metale żelazne160117

 1,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,6000Szkło160120

 0,2740Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401560586341947873LEK. STOM. IRENA 

ZALEWSKA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182401243904980198029"ELZAMET" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,6400Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729166106491117073SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

ORTOPEDYCZNY 

MAREK BOŻEK

 3,4800Skratki190801O90.01.Z0707799835531722958ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

ŁĘKAWICY

 4,0100Zawartość piaskowników190802

 344,7100  1.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033691939294980028209STUDIO 

KOSMETYCZNE EVI 

EWA NADOLNA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 1,2000Odpady tworzyw sztucznych070213F45.34.Z0702104215490004840TALMEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,6000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 20,0000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 1,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 2,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Inne baterie i akumulatory160605

 4,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,4200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,3800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 15,4200Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318F45.11.Z2722499586461002655PORSCHE INTER 

AUTO POLSKA Sp. z 

o.o.

 30,8100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,1600Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,2200Opakowania z drewna150103

 4,5300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0320Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,9600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,8200Zużyte opony160103

 3,1700Filtry olejowe160107

 2,4700Metale żelazne160117

 4,1700Tworzywa sztuczne160119

 7,8800Szkło160120

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0310Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1380Żelazo i stal170405

 5,2200Zmieszane odpady opakowaniowe1501063505640426790085487INSTAL Kraków S.A.

 7,0600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 24,0200Gruz ceglany170102

 27,5200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,6220Żelazo i stal170405

 0,9200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

925



 6,7200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032720462509690004746SOBIECH DANUTA 

GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY

 0,1130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406755979492046023PRZYCHODNIA 

LEKARSKA MEDICUS 

BIS E.KORECKA I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093567477206821432152mgr. farm. Elżbieta 

Dymek Apteka 

Prywatna

 100,2560Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012416342415532478319FORMED PRO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 6,1730Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,3920Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,3016Opakowania z papieru i tektury1501012407335506472291924MALINKA 

MALINOWSKA 

GABRIELA

 0,0633Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142433334436381808209 ART FARM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0620Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,7550Zmieszane odpady opakowaniowe1501060727197619372340553PPUH "KLIMONT" 

SPÓŁKA CYWILNA 

KUJAWA STANISŁAW 

HOWANIEC JÓZEF

 0,0400Tworzywa sztuczne170203

 4,7600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704496945471593456BIELSKA WYŻSZA 

SZKOŁA IM. JÓZEFA 

TYSZKIEWICZA

 0,3080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032425854506412521993J. A. - MEDICO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 1,2000Odpady z produkcji mączki rybnej inne 

niż wymienione w 02 02 80

0202820705977275470201460PRODUKCJA 

DROBIARSKA 

KONIECZNA HALINA

 0,0720Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 17,1940Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012411555756521626024BEF-MONT PAWEŁ 

GIEMZA

 0,1860Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4600Odpady tworzyw sztucznych0702131208809626372142745PUREKO SP. Z O.O.

 95,5200Inne niewymienione odpady070299

 13,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8800Opakowania z metali150104

 2,5000Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 125,2100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 22,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0090Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012720802416321017935DEKALL DUSZYK 

KRZYSZTOF

 0,0010Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0010Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104
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 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400365616482526174WIELOSPECJALISTY

CZNA PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

"CENTRUM" S.C. 

PASIEKA BARBARA I 

PASIEKA RYSZARD

 0,0748Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716775576521351047WIĘCEK - 

MOJŻYSZEK MARIA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,3730Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032412223376311151394Przychodnia 

Weterynaryjna M.J. 

Ziemiańscy

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162428079406521680294PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE EDMAR MARCIN 

NYCZ

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410152886262925009NZOZ NOVA-4 Sp. z 

o.o.

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412224615482490122INFINITY Iwona Bojda
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 2,2800Opakowania z papieru i tektury1501011411734935222869008Drager Safety Polska 

sp. z o.o.

 0,0006Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,1800Inne baterie i akumulatory160605

 0,0550Tworzywa sztuczne i guma191204

 80,4600Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.11.A0081182156270012306PANELTECH SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 91,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 29,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 422,0000Opakowania z drewna150103

 1,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 15,0700Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0400Aluminium170402

 674,8650Żelazo i stal170405
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 18,4400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 2,8800Papier i tektura191201

 2,1500Opakowania z tworzyw sztucznych1501020706108015481003189P.P.H. Śreniawski M.

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501317345731092686GABINET LEKARSKI 

MAŁGORZATA 

NASSALSKA

 0,4700Opakowania z papieru i tektury1501012775106116511581797"ABRA" WOJCIECH 

ZDZIEBŁO SPÓŁKA 

JAWNA

 1,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11 278,3400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A2731064746461347265Węglokoks Energia 

NSE sp z o.o.  

(dawniej Nadwiślańska 

Spółka Energetyczna 

Sp. z.o.o.)

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,9600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 24,0200Żelazo i stal170405

 6,4500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012736045006331922067PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

GÓRNICZE ROW-JAS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0780Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 19,2700Żelazo i stal170405

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706199546261056787JOLANTA RADELLI - 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 2,8900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050108394401230031944Hunnenbeck Polska 

Sp. z o.o.(dawniej 

"HARSCO 

INFRASTRUCTURE 

POLSKA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ)

 2,9400Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,5200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2550Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,3500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 70,1800Żelazo i stal170405

 4,3600Zużyty węgiel aktywny190904

 3,3000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.21.Z0728494986381611139SZAGRU SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,6500Skratki1908010005373786471704471Urząd Gminy Lubomia

 3,2000Zawartość piaskowników190802
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 6,5000  0.99Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,3990Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082435764245741963881AUTOSERWIS 

KRZYSZTOF DZIUBEK

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,1506Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0061Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2591Aluminium170402

 0,2800Żelazo i stal170405

 0,6800Opakowania z papieru i tektury150101DJ28.74.Z150515481METAL Wiktor Kubicki

 1,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1900Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0002972605482132121Wojewódzkie Centrum 

Pediatrii KUBALONKA 

w Istebnej

 0,2350Roztwory utrwalaczy090104

 0,0260Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718488006340011201SPECALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA NA 

WEZWANIE 

MAŁGORZATA 

BORECKA-KOPIEC

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132413135316422043070Promedica Małgorzata 

Wilk

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

933



 0,0235Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.12.Z2762622986471801263KONIECZNY-FREUND 

BOŻENA; PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA; NZOZ 

PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO, 

SPECJALISTYCZNA I 

MEDYCYNY PRACY

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0027Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1539Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0373Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0007Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092429388206492297410APTEKA CENTRUM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775806816292198235EBADENT PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

S.C. EWA 

WOJNAROWSKA-UR

BANKIEWICZ, 

BARBARA 

WOJNAROWSKA-SIU

LIŃSKA

 0,0376Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213DN36.62.Z0004523636530000034Spółdzielnia 

"TECHNOSZCZOT"

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419055276292454744NZOZ CENTRUM 

MEDYCZNE REDEN 

MAYO-DENT B.R.A. 

MAJ SPÓŁKA 

CYWILNA

 5,3400Gruz ceglany170102F45.21.A0703953085480016190Zakład 

Ogólno-Budowlany 

Białek MIECZYSŁAW

 0,0800Odpadowa papa170380

 0,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022419073606472396439PRZYCHOHNIA 

WETERYNARYJNA 

LEK.WET. BOŻENA 

FUCCARO

 0,0178Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 1,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082409801369690344962FHU W-OPON

 5,7000Zużyte opony160103
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402468216341609745NZOZ KRUP-MED  

Iwona Krupowies

 0,1810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724774296481014271INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

RYSZARD PELC

 0,0530Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

1101982401983705732295730Kutek Mood Michał 

Kutek

 0,0000Wodne ciecze myjące120301

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033806691546272757878Heksa Tattoo Studio 

Maja Brożek

 0,0057Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411336006272424119RYŚ JUSTYNA New 

Art Fryzjerstwo i 

Kosmetyka
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431046075732761764Prywatny Gabinet 

Dentystyczny lek. 

dent. Natalia Gałas

 0,0021Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G51.53.B2404663045731258141PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WO-PRODUKCYJNE 

MaR ROBERT 

MAJEWSKI

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501010003412095470048099SPÓŁDZIELNIA"SAMO

POMOC" 

JASIENICA-JAWORZE

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140721826705532468835Gmina Radziechowy - 

Wieprz

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Inne baterie i akumulatory160605

 6,0800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706041415881717743086333"TECH-ELPRO" 

ROMAN 

PNIEWSKI,ROBERT 

PNIEWSKI,ROBERT 

SAWA SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,3600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012434719555532514676SNZOZ ZDROWIE 

KOBIETY I DZIECKA 

Sp. z o.o.

 0,1900Roztwory utrwalaczy090104

 0,1340Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

937



 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502033663356076412538769Awir spółka cywilna

 0,4400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2767962329691233070USŁUGI 

STOMATOLOGICZNO-

PROTETYCZNE 

PLASKUDA-HELLER, 

WORYŃSKI spółka 

jawna

 6,3800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012739189246461619717SOSNA ADAM FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WO-PRODUKCYJNA

 3,3600Żelazo i stal170405

 5,6800Metale żelazne1601172410826306452477904BRAMSTER SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 60,7950Żelazo i stal170405

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729320696491116406PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOMATOLOG 

EWA MADEJ

 12,0950Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212O90.02.Z1509139005730212390P.P.H.U. ORION 

Landecki Marek
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 0,2530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410059604980236072NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ MOJA 

PORADNIA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Opakowania z papieru i tektury1501012701019446331029503F.P.H.U. - DOMAR 

JAN BANDAREK

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Żelazo i stal170405

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733572716331811706MACIEJOWSKA 

URSZULA 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA 

DERMATOLOGICZNO-

WENEROLOGICZNA 

"SANOD

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,1520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783336319542494960NOVAMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 7 745,5100Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

1705032928842836572586754PRZEDSIĘBIORSTWO 

GEOLOGICZNE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 35,4800Odpady ciekłe i stężone uwodnione 

odpady ciekłe (np. koncentraty) z 

oczyszczania wód podziemnych 

zawierające substancje niebezpieczne

191307

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022400939036492182670ZŁOMOTEX Sp. o.o.

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0400Aluminium170402

 1,9700Ołów170403

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703828375471082974INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK.MED. 

STEFANIA 

PYSZ-PIECHOWICZ 

SPECJALISTA 

UROLOG

940



 0,0004Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032761072966451471667Aequum Anna 

Stelmach-Bielińska

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130007256196462483987SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 3 

IM. JANA 

KOCHANOWSKIEGO

 0,1700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769842649691258928NZOZ Ośrodek Zdrowia 

"SANO" Sp. z o.o.

 29,9200Opakowania z papieru i tektury1501011014693747292702154H 500 SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ G 570 SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO - 

AKCYJNA

 1,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 41,3750Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012700306296381001642ZAKŁAD ŚLUSARSKI 

GREŃ SPÓŁKA 

JAWNA

 6,4800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 15,7900Żelazo i stal170405

 27,3400Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

0303072429751516312646198MARCO Sp. z o.o.

 18,9000Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 0,0000Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108
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 57,0600Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 2,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z drewna150103

 0,0000Opakowania ze szkła150107

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,0510Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802033682588006292284638PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

GAWRA KATARZYNA 

JAKÓBCZYK-NAGLIK

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501012427339915532420627Palico Paweł Lipart
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 0,0850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012704801726251001000FIRMA HANDLOWA 

TRANSBUD - 

WULKAN WSZOŁA 

ZDZISŁAW

 0,3000Drewno170201

 0,0150Szkło170202

 0,4950Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700409586341099971NZOZ 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM. 

L.GAWLIKOWICZ-CH

MIEL LUCYNA 

GAWLIKOWICZ-CHMI

EL

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762940396421453191AURELIA GERLICH 

STUDIO MEDYCYNY 

NATURALNEJ

 0,2500Opakowania z metali1501041505902355751192250ZAKŁAD 

CIESIELSKO-STOLAR

SKI EUGENIUSZ 

WAŃCZYK

 0,3600Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201031513573635741099595ROMAN JELONEK 

ROLBUD

 0,1700Tworzywa sztuczne160119

 1 009,0150Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701011228573356793092654KZN RAIL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 110,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 7,4600Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204
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 200,0000Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07

170508

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766497906341765712PRAKTYKA 

LEKARSKA 

ZAWADZKA 

KATARZYNA

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725943946251560461Praktyka Dentystyczna 

NOWAK EWA

 0,1120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083818101755472032636TOM-CAR 2 Maciej 

Krajewski

 0,0180Tworzywa sztuczne160119

 0,1140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022780144526481019966PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

ANDRZEJ 

JARZĘBOWSKI

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych1501022724991356511003468"MARMUR" ZAKŁAD 

BETONIARSKO-KAMI

ENIARSKI EDMUND 

DULEMBA

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033620268106423191111CENTRUM 

MEDYCZNO-OPIEKUŃ

CZE "MIG-MED" Artur 

Pander Monika 

Kubacka S.C.

 52,7460Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z0702663675481013816P.U.H."RADAN" 

Radosław Buchta

 28,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,4000Opakowania z drewna150103

 52,8240Opakowania z metali150104

 32,9200Opakowania ze szkła150107

 5,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410773789542658195"EMC SILESIA" Sp. z 

o.o.

 1,1650Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0011Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732526266341718345GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KATARZYNA 

GRUSZKA

 1,9980Opakowania z tworzyw sztucznych1501021408789105272534132DIAVERUM POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 24,7280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 6,5380Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417958726272474330"ORCHIDEA" 

KATARZYNA 

GROBAREK

 7,8000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117DK29.52.A2712414176350000558MIFAMA OPA CARBO 

Sp. z o.o.

 0,0260Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 28,0460Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,8600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,0200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,9000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte opony160103

 0,3100Inne niewymienione odpady160199

 0,3500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0360Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,0200Odpadowa papa170380

 101,2470Żelazo i stal170405

 0,7100Tworzywa sztuczne i guma191204

 68,7000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222150656626PPH ARO KAROŃ S.j.

 13,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 13,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8200Metale żelazne160117

 0,9500Metale nieżelazne160118

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 20,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050703995425480051594PPHU Andrzej Borkała

 0,0800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,7970Odpady tworzyw sztucznych0702132407991875742015488"ZAKŁAD 

STOLARSKO-TARTAC

ZNY RYSZARD 

WINECKI I 

WSPÓLNICY" 

SPÓŁKA JAWNA

 8,7900Opakowania z papieru i tektury150101DA15.98.Z0700223695510007765WOSANA S.A.

 9,6700Opakowania z drewna150103

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042705471376480002202"MEDICOR" S.C. 

BEATA GOGOLIŃSKA 

, BOGUSŁAW 

SIEMIŃSKI

 0,0050Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

0705132407327405482535304DE LA LIBRO 

GABRIELA I TOMASZ 

LIBROWSCY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0082Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502081069490888321PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI 

POŁOŻNICZO-GINEKO

LOGICZNY BARBARA 

CZEKAJ

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725830026441076544SENNIK DOROTA 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733798296261282153SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOMATOLOG 

BARBARA SKOUMAL 

- 

SPEC.STOM.OGÓLNE

J

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2722905246261003555Apteka św. Wojciecha 

Wiesław Stochmiałek

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436778177521011808BEAUTY CLINIC 

Studio Kosmetyczne 

Agata Kamińska

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503519155732185237PATOMED S.C.

 28,6100Opakowania z papieru i tektury150101I63.12.C0105005395270103824DB Schenker Sp. z 

o.o.

 18,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,5760Opakowania z drewna150103

 40,3600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,4550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0247Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6300Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503
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 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182701619522220041367CENTRALNE 

MUZEUM 

POŻARNICTWA

 0,2030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,0000Skratki1908011513980899492172992GMINA LELÓW

 452,0000  11.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104278031060Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Piotr Pakuła

 1,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082407666806521686167 PHU WIREDA 

WIESŁAW, ADRIAN, 

RENATA, DAMIAN 

HANDZLIK SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5000Zużyte opony160103

 0,5580Filtry olejowe160107

 0,0700Tworzywa sztuczne160119

 0,3400Inne niewymienione elementy160122

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211N85.11.Z2762069869542258024CENTRUM 

PSYCHIATRII W 

KATOWICACH
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 1,1700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 58,6800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM35.20.A2730971959541180521Śląska Fabryka 

Urządzeń Górniczych 

"MONTANA" S.A.

 11,2800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 123,9000Żelazo i stal170405

 1,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082406903109372352970" U Kramarczyka" Artur 

Kramarczyk

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8500Płyny hamulcowe160113

 5,1000Metale żelazne160117

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 0,1010Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033621682716342774297DERMA LUX CLINIC 

KATARZYNA 

MACHULEC

 3,1020Opakowania z papieru i tektury1501012418153276472543917"KOZIELSKI" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729069136341150726JAWORSKI PIOTR 

OPTOMED GABINET 

OKULISTYCZNY 

PIOTR JAWORSKI

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722945925861731400INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA HIST - 

PAT JADWIGA 

CZULAK-CYSKOWSK

A

 0,8800Opakowania z papieru i tektury1501012416124986342750606TNT EXPRESS 

WORLDWIDE 

(POLAND) SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania z drewna150103

 0,2200Metale żelazne160117

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,7000Papier i tektura191201

 6,3900Opakowania z papieru i tektury1501012405897396443323685NANOCHEM Sp. z o.o.

 20,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,5620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101G52.48.F1521498919491002124PHU JANTAL Iwona 

Talaga

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082406392136491990741Czerny Ewa 

"MOTOBOX" Serwis 

Pojazdów

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,0050Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,0050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,6000Inne niewymienione odpady0702992409926079542650259"UNISERV-PIECBUD" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,8000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5000Zużyte opony160103

 225,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 73,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,5000Drewno170201

 2,3000Tworzywa sztuczne170203

 22,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779422107541484792GABINET LEKARSKI 

USG DR N.MED. 

AGNIESZKA 

MICHALSKA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033674590799492138713Adrian Nalewajka 

Holistyka
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 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090700022145480050011Apteka ESKUALAP

 0,0260Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090925303445542334183PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE "APIMEX" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022418030576272678222GABINET 

WETERYNARYJNY 

Kondera Izabela

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133616151015223030288ORPERA Chorzów Sp. 

z o.o.  

(dawniejMEDI-SYSTE

M CHORZÓW 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ)

 8,7430Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,9550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 9,9990Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774609076511578708MULTI-MED Z O.O.
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 2 885,5000Odpady palne (paliwo alternatywne)1912103659446235482680006PARDI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 4,7200Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204DH25.21.Z2782552276312421559KREMPEL  IZO-ERG 

Spółka z o.o.

 36,4000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,3020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103K74.12.Z0003119296262488276POWIATOWA STACJA 

SANITARNO-EPIDEMI

OLOGICZNA W 

BYTOMIU

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082728836266421681526P.H.U. LAS MICHAŁ 

AUTO NAPRAWA - 

HANDEL 

SAMOCHODAMI

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,0630Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712215506341440401NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

PEDIATRYCZNA 

BARBARA 

DRZEWIECKA

 1,4100Opakowania z papieru i tektury1501010727875159372181149P.P.U.H. Cukiernia 

"Jagódka" Danel 

Łukasz

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,0300Opakowania z papieru i tektury1501012733103936262157881MAXI 

WAWRZKIEWICZ I 

WAWRZKIEWICZ 

SPÓŁKA JAWNA

 6,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4600Inne niewymienione elementy160122

 1,7000Żelazo i stal170405

 0,1457Opakowania z papieru i tektury1501013699621966322019876AG-JAN Agnieszka 

Borkowska

 0,0257Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092414829372220873292JA-WA S.C. EWA 

KOTUŁA JANUSZ 

KOTUŁA

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729587036511013165BOGDAN DOBIJA 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKRASKA
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 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093601245426452541387BIMED-FARMA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3000Odpady tworzyw sztucznych0702132430280426521722816REMKON-IMT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801023659338846332236204HELIOSZ MED 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033630892204980017105Mobilna Kosmetyka 

Profesjonalna Alina 

Lison

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436878916443508404AN-MED BROKER 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703830735471047096INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA Jadwiga 

Konior-Kornecka 

SPECJALISTA 

STOMATOLOGII 

OGÓLNEJ

 1,2320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082707118326480007174SERWIS OGUMIENIA 

Leszek Wójcik

 0,0740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1790Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3610Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 17,2000Zużyte opony160103

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0600Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5920Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9300Żelazo i stal170405

 0,6200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050014122076340125270POLHO Sp. z o.o.

 0,0340Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2711394756290006958APTEKA "BETULA" 

ORLIK S.J.

 0,0420Odpady spawalnicze120113F45.21.A2715907506480001823MOSTOSTAL ZABRZE 

S.A. (wcześniej: 

Mostostal Zabrze 

Holding S.A.)

 11,8200Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 7,3300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 71,8100Drewno170201

 0,4400Żelazo i stal170405

 79,9100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728415916481030270NIEPUBLICZNY 

STOMATOLOGICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"SAB-DENT" SABINA 

BURZYCKA-NITKA

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073801621656462970687ZAKŁAD 

REMONTOWO-BUDO

WLANY ZIĘBA & 

JANOSZ SPÓŁKA 

JAWNA

 0,2200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301103606615996472570989DROBNY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

960



 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,8600Zużyte opony160103

 0,2200Filtry olejowe160107

 0,1780Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051513946255730215767PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

POL-ZET ZDRACH 

PAWEŁ

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0018Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703866865471470771FRYZJERSTWO 

JÓZEF FIJAK

 0,0480Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702042415628375482614481MDM NT Sp. z o.o.

 10,1600Odpady tworzyw sztucznych070213

 4,8600Inne niewymienione odpady070299

 11,0600Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116
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 0,3620Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,0920Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 24,3590Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 14,0010Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 16,1440Inne niewymienione odpady120199

 2,1570Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,6920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0650Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 47,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 16,8910Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 53,6200Opakowania z drewna150103

 1,9660Opakowania z metali150104

 0,4700Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0270Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,6840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,3640Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4160Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5200Metale żelazne160117

 0,0950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0550Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,2470Żelazo i stal170405

 8,1700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775482236431624978BIODENT 

PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA 

S.C. ANNA 

SOBIERAJ, LUCJAN 

SOBIERAJ

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717103846341098569CERAM-DENT NZOZ 

PRYWATNA OPIEKA 

STOMATOLOGICZNA

 13,0240Kwasy trawiące1101052706130706540004737ELBIT Sp. J.

 0,7800Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 0,3400Alkalia trawiące110107

 0,2750  0.06Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109
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 0,9240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,3300Zmieszane odpady opakowaniowe1501060728780059372392567 "MADOR" - 

GADOCHA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 1,5000Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

0104120080040785470082452 Zakład 

Kamieniarski Stanisław 

Matlak

 1,0000Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

010413

 0,0001Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022727241876451136992Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Świerc-Koś

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0008Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725818076341017111"KOBRA" SP. Z O.O.

 0,7000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022719055446340022883CONSTRUCTA Sp. z 

o.o.

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4 435,5800Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

0104122414151312220871867EUROBUD ASFALTY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040729165406282021914ANNA BARBARA 

OCHMAN GOŚCINIEC 

SALMOPOLSKI

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706339955471187934Mirosław Zaręba 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

„MAGDENS”

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736488449542199190RENATA GRIEGER 

GRIEGER 

COSMETICS

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727421169371094804"AFRODYTA" SALON 

FRYZJERSKO-KOSM

ETYCZNY JANINA 

MIELNIK

 0,0595Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802030703832979371527321Przychodnia 

Weterynaryjna Usługi 

Sanitarno 

Wetwrynaryjne lek. 

wet. Andrzej Zawłocki

 1,9250Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062410785676391951552AUTOSERWIS KAROL 

- KAROL SKIPIRZEPA

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,6900Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115
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 0,4090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712922316271020006GABINET 

KOSMETYCZNY 

EWELINA POPCZYK

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400927506462685254PIELĘGNIARSTWO 

RODZINNE B. 

WILCZEK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,2451Opakowania z papieru i tektury1501013605559406412533648BP Service Center S.C. 

D.M. Gołkowscy

 0,2451Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 29,1700Kwas siarkowy i siarkawy060101DG24.11.Z3501389906770067397Linde Gaz Polska Sp. 

z o.o.

 2 780,0000Wapno pokarbidowe niezawierające 

substancji niebezpiecznych (inne niż 

wymienione w 07 01 08)

070180

 4,4900Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 147,9600Opakowania z metali150104

 0,3800Opakowania ze szkła150107

 206,9000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0520Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 13,0000Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106DJ28.51.Z1500143205770003020Zakład 

Usługowo-Produkcyjny 

Metal Sp.J.

 72,1900Cynk twardy110501

 42,5900Popiół cynkowy110502

 70,8480Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203DA15.11.Z3563953626792710104JAWO Sp. z o.o.

 25,9470Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 322,7040Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 0,0090Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 27,1220Opakowania z papieru i tektury150101

 10,9750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 3,4800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 5,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 135,0030Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115DM34.10.B2731154676311206445Opel Manufacturing 

Poland Sp. z o. o. 

(dawniej: General 

Motors Manufacturing 

Poland Sp. z o. o.)

 0,9960Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 55,6200Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 5,3000Zmywacz farb lub lakierów080121

 16,3110Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,6360Osady i szlamy z fosforanowania110108

 6,8190  2.73Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 13 089,1400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 6,3200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 300,3800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,8180Zużyte woski i tłuszcze120112

 1,6450Inne niewymienione odpady120199

 16,0310Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0250Benzyna130702

 24,1520Inne emulsje130802

 640,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 193,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 472,6600Opakowania z drewna150103
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 32,1790Opakowania z metali150104

 818,6500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 20,1900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6570Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 67,7410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 13,7400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,9900Zużyte opony160103

 1,0700Płyny hamulcowe160113

 0,9940Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 83,9200Metale żelazne160117

 47,9400Metale nieżelazne160118

 22,5400Tworzywa sztuczne160119

 11,2400Szkło160120

 1,3760Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,4590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0080Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 35,3930Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3560Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 3,0200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5,7800Miedź, brąz, mosiądz170401

 158,6200Żelazo i stal170405

 213,9000Mieszaniny metali170407

 160,9200  102.99Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,7900Inne niewymienione odpady190899

 6,9900Żelazo i stal1704051501748095740012787JÓZEF SZYMAŃSKI 

SERWIS DROGOWY 

RAFAŁ

 2,2600Zmieszane odpady opakowaniowe1501060100391645270050536SUMITOMO SHI 

ENERGIA POLSKA 

SP Z O.O. (dawniej 

FOSTER WHEELER 

ENERGIA POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 62,2200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,2000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 52,3100Szkło1702022413519224980246828"STAN-SZKŁO" 

SPÓŁKA CYWILNA 

STANIK CECYLIA, 

STANIK DARIUSZ
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 0,7900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.11.Z2775372776292195745GAMA Sp. z o.o.

 2,7400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 61 450,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0072Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160036048336390005645"POHL & POHL" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0160Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702800700327645481004929PPUH "FAO-FAR" 

JANUSZ GLAJCAR

 0,0470Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0530Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1850Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0100Odpady spawalnicze120113

 0,0520Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0220Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0520Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0440Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 0,0540Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0460Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania ze szkła150107

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Metale żelazne160117

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,7000Żelazo i stal170405

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728874986451044250NZOZ DENT-MED 

Krystyna Salej
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 0,2200Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801122430190375471902087PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE ZAJĄC-LAK Ewa 

Sidło

 1,5000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0650Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082414813465482190199AUTO SERVICE 

MARTYNEK IWONA

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,1400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5880Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0701067065531618528Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Krystyna Małyska

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502025312218797491596128DB SCHENKER RAIL 

SPEDKOL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042767124886441151317ANNA SZCZERBIK 

INSTYTUT PROMED

 116,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073663994936442842420MSJ MACIEJ 

SZALONEK
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 120,3000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 16,8000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 11,7000Zużyte opony160103G50.20.A2726811826481026297FHU JALE-2 Leszek 

Połcik

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501011520664905751307658TERMOWENT MAREK 

KULICKI

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,8200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,0100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 5,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721347416441511336PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.MARTA 

JASIŃSKA

 0,4850Opakowania z papieru i tektury1501012409482795751844847"WEILANDT 

ELEKTRONIK" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0320Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,6190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728737529372122922SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

DR N. MED. 

JAROSŁAW DOLIŃSKI

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 456,6740Odpady tworzyw sztucznych0702132417119939691581569HL DISPLAY GLIWICE 

Sp. z o.o.

 0,1200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 48,1550Opakowania z papieru i tektury150101

 9,6610Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 79,4400Opakowania z drewna150103

 0,0000Opakowania z metali150104

 0,7960Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0000Filtry olejowe160107

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0950Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2180Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,9770Aluminium170402

 6,3900Żelazo i stal170405

 0,0350Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0029Opakowania z papieru i tektury1501013693498639372706008NIKI Nikola Rudnik

 0,1109Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050708198899371848769AUTO GALERI 

BADUM KAROL 

KUKLA

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7360Zużyte opony160103

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,0420Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0460Płyny hamulcowe160113

 0,1670Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,9200Metale nieżelazne160118

 0,2770Szkło160120

 0,3540Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 9,9200Żelazo i stal170405
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509868265731075021PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PRZEMYSŁAW 

CZERWIK

 1,1000Opakowania z papieru i tektury1501010034550144980108463MIEJSKI OŚRODEK 

POMOCY RODZINIE 

W PIEKARACH 

ŚLĄSKICH

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092722745196261003779Nasza Apteka Sylwia 

Knyć

 0,0035Opakowania z papieru i tektury1501013632550786472520632PHU "KOWALIK" 

WIOLETTA KOWALIK

 0,0399Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432599139372499963Instytut Bio Pigments 

Angelika Bachowska

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.11.Z0002976906472180171WOJEWÓDZKI 

SZPITAL CHORÓB 

PŁUC IM. DR 

ALOJZEGO 

PAWELCA

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1680Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 8,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,3040Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 3,7190Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033695050626443535708Indywidualna Praktyka 

Lekarska

 2,0400Opakowania z papieru i tektury1501012432116006421035832Sklep Spożywczy 

Izabela Jeżewska

 0,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732057856421110551PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BOŻENA GROHMAN

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506524049490094437SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

NOVOMED ANNA 

JAKUBOWSKA
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 4,4700Zużyte opony1601032407042879690432933PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"LUMIX" OLEKSZA 

GRZEGORZ

 0,0146Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730898606341485697Mariola 

Wyględowska-Kania

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052705496566340014139TINA S.C. J.E. 

GRABIAS

 285,4100Opakowania z drewna150103

 0,5200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140022040725260204908KONICA MINOLTA 

BUSINESS 

SOLUTIONS POLSKA 

SP.z o.o.

 1,7350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 54,3800Opakowania z tworzyw sztucznych1501023632827675223049164ECO BIT Sp. z o.o.

 1 702,6600Opakowania ze szkła150107

 244,7200Szkło191205

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508725195731073542GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOANNA 

SOBCZYŃSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418229076262808829MARTESS MARLENA 

GRZYMKIEWICZ

980



 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410842206391325949PRAKTYKA 

CHIRURGICZNA 

NEGACZ IRENA

 0,0183Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707761115481179563Alicja Kiecoń

 0,0210Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802013650984766521652760MIVET GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. MIRELA 

SZWED

 0,0530Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021412234309512246602DENTA CARE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0490Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032112594605992622717INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEKARZ 

STOMATOLOG ANNA 

OLEŚNIEWICZ
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 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429214006252438271SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Dr. n. 

med. WIESŁAWA 

JANINA 

WALER-WYGAS 

Specjalista Chorób 

Dzieci

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1755Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402145835751792205VENO-MED S.C. 

BOŻENA JENDRYSIK, 

WOJCIECH KIEŁEK

 0,0013Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767580656291654955INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JADWIGA 

MITRĘGA-GÓRSKA

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725358656460011505HUA BAO ZHU 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-PRODUK

CYJNO-USŁUGOWE 

"SINOPOL"

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731438606291410503NZOZ DENTATUS, 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

WOŁOSZYN JOANNA

 2,0040Odpady tworzyw sztucznych070213DL33.30.Z0706216095480075318ELEKTROMETAL S.A.

 0,5000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0560Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 76,9140Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,0390Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,3000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0380Odpady spawalnicze120113

 0,0100Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0390Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 5,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Opakowania z drewna150103

 1,2190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 2,1930Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,2900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,4670Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0140Inne baterie i akumulatory160605

 2,3500Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 1,9600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0102Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033656545307491830446"PROMYK" - Jakub 

Słonecki

 0,0550Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.B2723592106311009325Keller Sp. z o.o.

 7,9800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 7,8400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7400Zużyte opony160103

 1,0000Filtry olejowe160107

 0,0060Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 3,7800Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Szkło160120

 0,2130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0721547159372181801Samodzielny Gminny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej

 0,0480Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0120Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

1605072436578906412532838CENTRUM BADAŃ 

ŚRODOWISKA 

SORBCHEM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0010Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 52,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,9000Opakowania z papieru i tektury1501012731610206441423158PRO Sp. z o.o.
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 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2400Aluminium170402

 0,7650Żelazo i stal170405

 4,5540Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201032425796629492180626LINEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1160  0.00Wodne ciecze myjące120301

 0,2000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 4,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 10,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,2000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,4980Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 29,1770Metale żelazne160117

 0,0110Inne niewymienione elementy160122

 0,0690Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0520Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769833136422706866NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

NIEWIADOM S.C.

 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 4,8000Żelazo i stal170405DJ28.75.B2706013976490003108"HAK-MAR"ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY,

NOCOŃ ANDRZEJ

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427717805482621966KLAUDIA STASIUK 

SALON FRYZJERSKI 

KLAUDIA

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709485059541884854BOGNA WIESNER 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092765610266511391424FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA DOROTA 

STRZEŻYK Apteka na 

Rondzie
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 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431079655751885349PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ MALEC 

SPÓŁKA JAWNA

 19,1120Odpadowa masa roślinna020103G52.25.Z0105778905270103385IKEA Retail Sp. z o.o.

 53,5850Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 1,3400Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,2950Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1 026,7200Opakowania z papieru i tektury150101

 31,5950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 145,5600Opakowania z drewna150103

 0,9300Opakowania wielomateriałowe150105

 0,6600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,7300Opakowania ze szkła150107

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 77,8000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 8,4600Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 6,1800Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 200,9200Drewno170201

 15,2900Szkło170202

 37,3750Tworzywa sztuczne170203

 19,5800Żelazo i stal170405

 15,0800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 6,8000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DI26.13.Z0014019718690003226CP GLASS SPÓŁKA 

AKCYJNA (dawniej 

POL-AM-PACK S.A.)

 8,3000Cząstki i pyły101105

 372,7000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 0,6600Inne niewymienione odpady130899

 123,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 127,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,5000Opakowania z drewna150103

 0,8790Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,6600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,2000Zużyte opony160103

 0,0950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 69,5000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 7,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 6,8000Miedź, brąz, mosiądz170401

 179,4000Żelazo i stal170405

 0,1000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 3,6000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,3840Zmieszane odpady opakowaniowe150106DA15.81.A0705106375470049207ROLL SPÓŁKA 

JAWNA J. POST, D. 

MULKA

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768428906442996376NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA 

LEKARSKA S. C. 

MEDICUS WIKTORIA 

ŁUCKA, JAROSŁAW 

STOLPA

 960,6000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.96.Z2705466306460325155Kompania Piwowarska 

S.A.

 121,7000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780

 3 546,7000Inne niewymienione odpady020799

 9,1000Odpady tworzyw sztucznych070213
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 1,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1 092,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 358,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 36,5000Opakowania z drewna150103

 77,3000Opakowania z metali150104

 17,7000Opakowania wielomateriałowe150105

 242,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3 575,7000Opakowania ze szkła150107

 0,7670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 120,4700Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,4000Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 24,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 14,0000Drewno170201

 7,1000Tworzywa sztuczne170203

 70,6000Żelazo i stal170405

 6,2000Mieszaniny metali170407

 0,6000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 13,5000Skratki190801

 1,4000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 4,8000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201821505294609490072878HODOWLA DROBIU 

MIROSŁAW GŁUSEK

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721155776380014803ŚLIFIRSKA DOROTA 

1. Niepubliczny Zakład 

Opieki Okulistycznej 

"OCULO-MED" 2. 

Zakład Optyczny 3. 

Zakład Optyczny 

"ARS-MEDI

 0,5360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082765301036422625895AR-TOM ARKADIUSZ 

KOZIK
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 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 83,9500Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605G51.53.B1515983009490347192PW "Ekotop" Renata 

Kazibudzka

 0,0485Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022402944125482213718NZOZ "Centrum 

Medyczno-Stomatologi

czne MAZOWIECKA 

10" Stomatologia M. 

Posturzyński

 0,0497Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 10,2000Opakowania z papieru i tektury1501012707208486380000787KANIA HENRYK 

ZAKŁAD 

MASARSKO-WĘDLINI

ARSK

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280G51.52.Z2715267306410005454Huta Pokój S.A.

 4,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 86,1200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 72,6200  41.39Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 3 685,5000Inne niewymienione odpady120199

 2,4600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,4000Opakowania z drewna150103

 0,9000Opakowania z metali150104
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 20,5500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Tworzywa sztuczne170203

 512,6000Żelazo i stal170405

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722683309541897851Indywidualna Praktyka 

Lekarska Zuzanna 

Grabowska

 2,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.90.Z6301754767820069744SANPOL Sp. z o.o. 

Zakład Pracy 

Chronionej

 3,1800Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703761405471697492DOROTA JAKUBIEC 

USŁUGI 

FRYZJERSKIE
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407649646331714794 JASICZEK BEATA 

PHU "PIRAMIDA"

 0,1230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429443119542676170INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA LEK. 

DENT. MARLENA 

DUDA-ZAWISZ

 0,0320Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113501387476780027324MOSTOSTAL 

KRAKÓW SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,1730Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 17,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 13,0200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766129016272353371NZOZ Poradnia na 

Wzgórzu Sp. z o.o.

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,1170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1401829984980201205"UNI-MED" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0380Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 6,2000Opakowania z papieru i tektury1501012778788776461011186"MULTI FORM II" Sp. z 

o.o.

 12,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,9000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0200Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033022169187822552812DIWA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 22,9100Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,8120Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033607447249491569090PRAKTYKA 

LEKARSKA MED-MAR 

MARTA GRABARA
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 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082403462096521567238GRZYK JACEK 

MECHANIKA 

SAMOCHODOWA

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043689509376272640662Centrum Rehabilitacji 

Dzieci I Dorosłych 

SIGMA Mateusz 

Grzywa

 0,2030Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012415421774980248112PIEKARSKIE 

CENTRUM 

MEDYCZNE Sp. z o.o.

 0,2030Roztwory utrwalaczy090104

 0,0700Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 28,9470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112736577606351529108PALSERWIS Sp. z 

o.o.

 18,4600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0700Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1800Inne niewymienione odpady120199

 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,4700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0160Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0320Miedź, brąz, mosiądz170401

 40,3300Żelazo i stal170405

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z2738802806342265354KLINIKA 2000 

K.MRÓZ, SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 1,4800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0970Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,7700Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033607370611070031710BK SEE Poland S.A  

(dawniej BURGER 

KING POLAND 

SPÓŁKA AKCYJNA)

 9,3450Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,1400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032715433906411026458Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Stanislaw Mysiak

 0,0240Miedź, brąz, mosiądz1704012437061056462935886LASER SPEC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,3300Aluminium170402

 94,0100Żelazo i stal170405

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032707083856422219250NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

DENTYSTYCZNO - 

PROTETYCZNY 

TOP-DENT TOMASZ 

DOBRAS

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0668Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408013695481699972SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA SWAKOŃ 

JOANNA

 0,0325Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,8100Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041505873165740000318Zakład Produkcyjno - 

Handlowy "PTAK" 

Józef Ptak

 5,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,6400Opakowania z papieru i tektury150101
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 10,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,7000Opakowania z metali150104

 2,6000Opakowania ze szkła150107

 2,5000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

1301052301792166110202860TAURON 

DYSTRYBUCJA 

SPÓŁKA AKCYJNA

 65,6850Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 5,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 12,9000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 5,9900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7890Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6990Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 140,2850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,7200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8140Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215
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 179,4400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 874,4600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 10,5400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 25,8000Drewno170201

 0,9000Szkło170202

 80,9900Tworzywa sztuczne170203

 11,4500Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 12,3310Miedź, brąz, mosiądz170401

 21,0490Aluminium170402

 76,1910Żelazo i stal170405

 7,4110Mieszaniny metali170407

 4,5260Kable zawierające ropę naftową, smołę 

i inne substancje niebezpieczne

170410

 13,3750Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,3400Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 74,8800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 188,5200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0890Baterie i akumulatory ołowiowe1606012416067016312411615CINSOFT MARCIN 

KOWALSKI

 0,0720Aluminium170402
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 0,9880Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767148956422204679SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA TOMASZ 

PAWLIKOWSKI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428467906272595482Magdalena Pietrzak 

MATLEENA WIZAŻ

 0,0180Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012431687606381807032"GABINET 

WETERYNARYJNY 

SZUSZU" SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022400102315732559956GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JACEK WIECZOREK

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1830Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213F45.31.B0034411306340198441Biuro Usług 

Specjalistycznych 

"ATMOSERVICE" Sp. 

z o.o.

 0,2640Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9080Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0409Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502662109490704226GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

TERESA ŁAZ

 9,1000Opakowania z papieru i tektury1501011503862855732254961Firma Produkcyjna 

KOST-BET Krzysztof 

Matyja, Paweł Matyja

 18,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 165,1000Opakowania z drewna150103

 49,9200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 136,1100Żelazo i stal170405

 0,2740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2766204386272357630CENTRUM 

MEDYCZNE SPÓŁKA 

JAWNA ANDRZEJ 

PRIMER, EDYTA 

PRZYBYŁA-KRĘGLIC

KA, DANUTA PRAJS

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033634542346342140144SENSI ...SALON 

KOSMETOLOGICZNY. 

STUDIO URODY. 

AGNIESZKA 

ZABAWSKA
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031500970615751310867Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Budzyńska

 38,1600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.52.Z2739352886412133305Euroserwis Sp.z  o.o.

 0,9350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3140Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 113,8200Żelazo i stal170405

 135,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214DN37.10.Z2721052486530007970Zakłady 

Wielobranżowe 

"KOLMER" Ryszard 

Kicka

 0,0100Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 5,8900Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,4140Drewno170201

 3,2000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 218,3600Metale żelazne191202

 1,0410Metale nieżelazne191203

 1,0600Tworzywa sztuczne i guma191204
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 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0706983225531152248PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ZIÓŁKOWSKA-WIEWI

ÓRA IWONA

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081521312305771867751PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

DUBLET BIS Sp. z o.o.

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,3000Zużyte opony160103

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,3000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 1,8000Metale żelazne160117

 2,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G51.57.Z1521459305732552807BASTAL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0001Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 17,6000Odpady tworzyw sztucznych070213DG24.66.Z002394718AUTOLAND s.j. 

Kisielewski & Morański

 16,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 10,2000Inne niewymienione odpady160799

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728509235481404184WOJNARSKA-CIEŚLA

R JADWIGA 

PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081513786559491346013P.U.H. "Ekspert-Gum" 

Piotr Gęsiarz

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,2000Zużyte opony160103

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161502252285731329674ELŻBIETA KAŁUŻA 

"El-Art" Biuro 

Rachunkowe

 0,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082410115709371317701MARIA SERMAK-KLIŚ 

"KARTRANS"

 0,5000Zużyte opony160103

 0,1050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2200Żelazo i stal170405
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 280,5200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053684451006482784746EXPORT PACK 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

& CO. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,2240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082432237896491910133SZYMEK SERWIS 

SIEROCIŃSKI 

SŁAWOMIR

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1040Zużyte opony160103

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,2500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0200Inne niewymienione elementy160122

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768683006342392294PRZYCHODNIE 

LEKARSKIE 

MARK-MED Sp.z o.o.
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723207709372285541DAR Sp. z o.o.

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730543236271855107SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LESZEK 

MUSIAŁ

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709433186422167487Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

GRODOŃ MARIAN

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502646655771155714NZOZ - OŚRODEK 

ZDROWIA W 

PRZYROWIE ANNA 

ADAMUS-MICHALIK

 0,1130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407097935532393882DENTAL CARE 

AGNIESZKA 

NIEŚCIERONEK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712632586461033816POLSKIE 

STOWARZYSZENIE 

NA RZECZ OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNO

ŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ 

KOŁO W TYCHACH

 0,1140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1505828045771270585Przychodnia Lekarska 

ANDRE-MED

 12,0000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112G51.53.B2723687236381002475"JAK SZKŁO" 

PRZEDS.HANDLOWO-

USŁUGOWE. 

EKSPORT-IMPORT-H

URT SPÓŁKA JAWNA 

ŻOGAŁA KRZYSZTOF, 

ŻOGAŁA HALINA, 

ŻOGAŁA JANUSZ

 1,0000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 6,0000Opakowania z metali150104

 208,0000Szkło170202

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405413206481259558WIOLETTA 

KASPRZYK STUDIO 

FRYZJERSKIE 

EFFECT

 1,8100Opakowania z papieru i tektury1501010081341026270012393PTHPU UNICUS sp. z 

o.o.

 2,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415319205761131310ANNA GRZEBIELA 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102731643592220514009"AUTO-SERWIS" S.C. 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA MIROSŁAW 

SŁABY, ARKADIUSZ 

SŁABY

 0,9200Tworzywa sztuczne160119

 0,1900Szkło160120

 0,0690Inne niewymienione elementy160122

 0,0345Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4500Żelazo i stal170405

 4 895,9400Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412F45.23.A2728854016350000127EUROVIA POLSKA 

S.A.

 0,6860Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 1,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1820Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1010



 0,4520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9400Zużyte opony160103

 1,0800Filtry olejowe160107

 1,3240Inne niewymienione elementy160122

 51,6000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0670Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 1 000,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2 510,5600Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 8 857,2400Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 1,9200Żelazo i stal170405

 37 002,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,6500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012707313266410010685"KSK" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

1011



 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031520654215731472271NZOZ E.&S.SOBCZYK 

SŁAWOMIR 

SOBCZYK

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082780956576422806616PHU REMIX s.c. Mirela 

Grela Patrycjusz Grela

 1,6400Zużyte opony160103

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718192766261051778SPECJALISTYCZNE 

GABINETY 

LEKARSKIE SPÓŁKA 

CYWILNA KMIECIK 

B.,KMIECIK J.

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801023674435756492122975Wioletta Otrębska 

Gabinet kosmetyczny 

FIOŁEK

 0,1060Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052706853206440510369WIREX s.j.

 1,2000Zużyte opony160103

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,0100Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0010Płyny hamulcowe160113

 0,0210Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 14,5180Metale żelazne160117

 0,1220Metale nieżelazne160118

 1,3620Tworzywa sztuczne160119

 0,4380Szkło160120
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 0,2620Inne niewymienione elementy160122

 0,1840Inne niewymienione odpady160199

 0,1330Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 10,7000Metale żelazne191202

 106,2000Tworzywa sztuczne i guma191204

 4,6000Szkło191205

 6,7000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,7850Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.20.A2705676196480009776Auto Elektro 

Mechanika Andrzej 

Posłuszny

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033676168575482345845Natalii SPA 

Antoszewska Natalia

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515589729491452287NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"BRASMED", 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"ANALITYK" ŻANETA 

BRASKA

 315,5360Odpady tworzyw sztucznych0702132768351856442996318"FICOMIRRORS 

POLSKA" Sp. z o.o.

 0,9920Inne niewymienione odpady070299

 50,3660Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 140,1550Zmywacz farb lub lakierów080121

 74,9800Zgary i żużle odlewnicze101003

 104,2290Inne niewymienione odpady101099

 8,7800Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104
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 23,5650Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 447,7180Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,6150Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 29,1810Inne niewymienione odpady120199

 489,6700Wodne ciecze myjące120301

 7,3180Inne oleje hydrauliczne130113

 393,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 55,5730Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 125,1500Opakowania z drewna150103

 99,2800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 17,6440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0660Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 59,6030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2380Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,9650Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

1014



 3,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,3000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 4,0730Szkło191205

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032715094466443320072PRZEDSZKOLE 

MIEJSKIE NR 55 Z 

ODDZIAŁAMI DLA 

DZIECI SPECJALNEJ 

TROSKI

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2200  0.18Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

1201143516051806782702480MAXSTAL Sp. z o.o.

 0,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 413,1000Żelazo i stal170405

 781,0700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.40.Z2403398996342596654MAUGO POLAND Sp. 

z o.o.

 2,1450Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 4,1400Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 0,8670Opakowania z metali150104

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,8050Aluminium170402
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408426419371367231ATELIER URODY 

DAGMARA 

KIJOWSKA

 77,8000Odpady z wykańczania inne niż 

wymienione w 04 02 14

0402152405136474980214774NOMAX TRADING SP. 

Z O.O.

 4,2500Inne niewymienione odpady070199

 94,9200Odpady tworzyw sztucznych070213

 36,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 10,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 46,9200Tworzywa sztuczne170203

 10,1000Żelazo i stal170405

 0,1230Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062731644196431155874BBT 

Jaworska-Szydłowska 

Katarzyna

 0,3380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1920Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.90.Z2718955156330012191VOLTAR S.C. Zdzisław 

Pańtak, Roman 

Bembenek

 0,1300Filtry olejowe160107

1016



 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,7400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203L75.23.Z0003202136391183343ZAKŁAD KARNY W 

RACIBORZU

 0,3300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,3900Gruz ceglany170102

 2,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 19,0600Żelazo i stal170405

 0,3740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101DL31.20.A1500204435730206550Zakład Produkcji 

Urządzeń 

Elektrycznych El-Q 

Sp. z o.o.

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,7500Żelazo i stal170405

 0,0195Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092417737586321995834BWK-FARM SP. Z 

O.O.

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132720307406461160615NZOZ OŚRODEK 

REHABILITACJI 

GRODZKI MAREK

1017



 0,0490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0002976039371494573Beskidzki Zespół 

Leczniczo-Rehabilitacy

jny

 0,1200Roztwory utrwalaczy090104

 1,8600Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2910Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2200Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0480Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,2320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0282Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430402506392004207RAUDEN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0571Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723243356391014971PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

WÓJCICKA-DULIAN 

JOLANTA

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0810Opakowania z papieru i tektury1501012409117445742019546MARK-TRANS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 5,7040Opakowania z tworzyw sztucznych1501020728922295482399143"SMAKOSZ" SP. Z 

O.O.

 1,7500Tworzywa sztuczne1702032435111526291783902Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

PROMESA Marek 

Gwiazda

 0,2000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030014195115751626932Zakład Karny

 4,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania ze szkła150107
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 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,1000Żelazo i stal170405

 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083673627249542778350DYNAPAC SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4800Opakowania z drewna150103

 0,2800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5800Filtry olejowe160107

 0,1700Tworzywa sztuczne160119

 0,1700Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0600Inne niewymienione elementy160122

1020



 0,9000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0035227276460324405APTEKA AVICENNA

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012709675666481957943Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Poradnia 

Stomatologiczna lek. 

Stom. Halina 

Orczewska

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401541605532326779ZGROMADZENIE 

SŁUŻEBNIC 

NAJŚWIĘTSZEGO 

SERCA 

JEZUSOWEGO, DOM 

ZAKONNY

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 19,7600Skratki190801E41.00.B2728537956291035407Miejski Zakład 

Wodociągów i 

Kanalizacji - 

Oczyszczalnia 

ścieków - BURKI

 17,2200Zawartość piaskowników190802

 196,2000  48.16Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,5000Opakowania z papieru i tektury1501011500309155730218317Zabawkarstwo Wyrób 

Art. Z Tworzyw 

Sztucznych Suchanek 

Wiesław

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0061Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033605755815771977735CENTRUM 

PIELĘGNIARSTWA I 

OPIEKI 

DŁUGOTERMINOWEJ 

ŁONIEWSKI S.J.

 0,1290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766917576462150027NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

DAM-DENT

 0,2188Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314DI26.12.Z9704345469281005205 "Saint-Gobain 

Innovative Materials 

Polska" Sp. z o.o. 

("Saint-Gobain Sekurit 

HanGlass Polska" Sp. 

z o.o.)

 1,4787Inne niewymienione odpady060399

 1 710,1462Odpady tworzyw sztucznych070213

 5,5900Odpady z dodatków zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214

 12,6200Inne niewymienione odpady070299

 12,5400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111
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 45,4750Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 0,5700Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 19,4600Cząstki i pyły101105

 2 402,1300Odpady z przygotowania mas 

wsadowych inne niż wymienione w 10 

11 09

101110

 13 464,9700Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 440,8300Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 72,6800Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

11 15

101116

 14,9600Inne niewymienione odpady101199

 0,9400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 57,2750Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 570,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 31,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 485,3000Opakowania z drewna150103

 13,4400Opakowania z metali150104

 2,0600Opakowania wielomateriałowe150105

 183,4240Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5200Opakowania ze szkła150107

 11,1090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 233,4070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,2400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,9804Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1862Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5450Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 19,8000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 732,6800Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 350,5200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 32,7000Tworzywa sztuczne170203

 0,0480Miedź, brąz, mosiądz170401

 133,9500Żelazo i stal170405

 0,0005Mieszaniny metali170407

 0,7000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 58,1800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 179,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0700Opakowania z metali1501042719597706390011628PIEKARNIA, 

CUKIERNIA, SKLEP 

SPOŻYWCZY ADAM 

WYLEŻOŁ

 0,0720Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102411430526452297912LOJA Jolanta Burek

 0,0010Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082712393896470508756HERKULES Sp. z o.o.

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,2500Żelazo i stal170405

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082734077216471124377 Burek Norbert

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,3650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0701063105531083033NZOZ iDental IZABELA 

KUBASZEK

 0,0710Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 23,2300Zmieszane odpady opakowaniowe1501062417901429372274974RK ALUMINIUM Robert 

Karasek

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 10,6600Szkło170202

 23,3200Tworzywa sztuczne170203

 11,1470Aluminium170402

 0,2730Żelazo i stal170405

 6,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z2404989946272401058ADRIAN KAZMIERZ 

KAZMET

 12,5100Zużyte opony160103

 3,1300Filtry olejowe160107

 3,1200Płyny hamulcowe160113

 3,1300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 487,8000Metale żelazne160117

 25,0100Metale nieżelazne160118

 12,5100Tworzywa sztuczne160119

 10,0500Szkło160120

 3,1300Inne niewymienione elementy160122

 12,5100Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,1360Zużyte opony1601032418222805482635916TTD MICHALIK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725639409541682412Praktyka Dentystyczna 

Bogdan Marniok

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142710444156272295082STOWARZYSZENIE 

SZKOŁA 

PRZYSZŁOŚCI

 474,4600Inne niewymienione odpady060899DG24.13.Z1500083535730301969Zakłady Chemiczne 

"RUDNIKI" S.A.

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,4600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,7600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2600Zużyte opony160103

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1000Tworzywa sztuczne170203

 12,0000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 12,4000Żelazo i stal170405

 0,0030Opakowania z drewna1501032414394409690672040SALON FRYZJERSKI 

"DIVA" Sabina 

Biskupek
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 0,0410Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030709201865481373242GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

TOMANEK URSZULA

 0,1380Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022429992236443354734MACIEJ GRZYB 

CENTRUM CYTOLOGII 

I PATOMORFOLOGII

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102405457135471052252PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE ALPBUD 

JERZY KONIECZNY

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0360Inne niewymienione odpady0706992710185602220030464Yaszyku Krystyna 

Szyja
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 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033609719346312530633Zula Zuzanna 

Szatkowska

 16,8000Skratki1908012763038446381520566Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

 13,0000Zawartość piaskowników190802

 5 532,2000  136.46Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,3850Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DG24.30.Z2404269196312499923GRUPA EXLAK S.C. 

K.SZYMURA, 

B.SZYMURA

 2,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 3,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 22,9820Opakowania z metali150104

 0,3280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6000Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,2300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082739399782220148355SERWIS OGUMIENIA 

NOWORZYN MARCIN

 0,5440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082413946186412163855TK SERWIS 

WOJCIECH 

JEZIORSKI

 0,0130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769226716341550986Specjalistyczny 

Gabinet Dentystyczny 

Artur Koscielny

 1,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.40.Z2728141286380004791ZAKŁAD CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 

CEGIELNIA "ŁĄKA" 

S.C. MAŚLORZ 

HENRYK, CHLEBEK 

MARIA, MAŚLORZ 

ELŻBIETA
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 0,8000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0320Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,6000Żelazo i stal170405

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405973316422984163NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

KAMIEŃ S.C.

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515355409491724082SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

- GMINNY OŚRODEK 

ZDROWIA W 

LELOWIE

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501010003427176380000296Spółdzielnia Handlowa

 21,6000Żelazo i stal170405

 28,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010013395005770002701Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska

 0,1750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,4350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0366Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 16,6720Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203803639270466412536569AGRAF AGNIESZKA I 

RAFAŁ SKÓRKA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,1200Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317N85.11.Z2410320749542652330SZPITAL ZAKONU 

BONIFRATRÓW W 

KATOWICACH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,1840Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 73,3480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,8150Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0520Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 12,9960Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082766128354980118622Kiesel Poland Sp. z 

o.o.

 0,3000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0270Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1050Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0900Inne niewymienione odpady160199

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091521439195771869827APTEKA 

OGÓLNODOSTĘPNA 

s.c. mgr Małgorzata 

Będkowska-Kuśmierek 

mgr farm.Wiktor 

Będkowski-Kuśmierek

 1,9200  0.38Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805K70.20.Z0005808135730100018HUTMAR Spółka 

Akcyjna

 851,7200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705042431065986342818250GRANG Sp. z o.o.

 7,4800Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 10,9800Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402222760813039542247368"NITZSCHE" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4080Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4630Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032424594786491571955Zdzisław Graca Zakład 

Opieki Zdrowotnej

 0,4800Odpady tworzyw sztucznych0702132728537086381018217ZAKŁAD 

OGRODNICZY 

MARIAN SPYCHAŁA

 3,0800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,6000Żelazo i stal170405

 0,0100Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410G50.10.B5324238009910287807AUTO CENTRUM 

GLIWICE - LELLEK 

GROUP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AK

CYJNA

 25,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2600Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,2000Benzyna130702

 6,9350Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Opakowania z drewna150103

 0,0400Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0250Opakowania ze szkła150107

 1,6300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,5300Zużyte opony160103

 2,2100Filtry olejowe160107

 0,1600Płyny hamulcowe160113

 0,2500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2,8280Metale żelazne160117

 1,2138Metale nieżelazne160118

 2,1700Tworzywa sztuczne160119

 0,7300Szkło160120

 0,7050Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,5700Inne niewymienione odpady160199

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1310Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Aluminium170402

 1,4800Żelazo i stal170405
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 0,0600Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502DJ28.51.Z2722716919540013407"MALKOR" S.C. 

BIAŁOŻYT ANDRZEJ, 

BIAŁOŻTYT BARBARA

 1,0700  0.05Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,1140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515078225732358146NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

PROFIL-MED S.C.

 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z1407236035272523080LUX MED Sp. z o.o.

 0,0050Roztwory utrwalaczy090104

 1,4040Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0590Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,6140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0450Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411391686272611471INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKO-DENTYST

YCZNA ROBERT 

STENCEL

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 270,5110Odpady tworzyw sztucznych0702132417803856511705905Nifco Korea Poland Sp. 

z o.o.

 4,9600Inne niewymienione odpady070299
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 619,2400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 183,2400Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 5,3600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 58,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5600Opakowania z drewna150103

 200,4100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 24,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 29,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,7270Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 9,4800Żelazo i stal170405

 3,8150Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033017528277831672846GLIWICEDIS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 104,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 8,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,5550Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102777500486312353220NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

OŚRODEK 

REHABILITACJI 

LECZNICZEJ 

"REHA-VITA" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,5000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603801459073027010328102MAR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0100Zmywacz farb lub lakierów0801213688059746312676331Serwis Powypadkowy 

Bogdan Karczewski, 

Jacek Karczewski 

spółka cywilna

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Tworzywa sztuczne160119

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080726373366521005428PRZEDSIĘBIORSTWO 

TRANSPORTOWO-US

ŁUGOWO-HANDLOW

E TADEUSZ KALIŃSKI

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716734996481031401SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA PIOTR 

SKAŁBA

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2600Odpady tworzyw sztucznych070213F45.34.Z2711692306340128707ENERGOAPARATURA

 0,1020Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0268Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 5,9300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4410Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,1350Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,0770Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0570Filtry olejowe160107

 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0650Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,9800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0052Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031505644105750001503Zakład 

Usługowo-Handlowy 

Andrzej Głomb

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033804634356391997057DW. STUDIO URODY 

DOMINIKA WALLACH

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716783386261066320GABINET 

DENTYSTYCZNY 

PIEKARCZYK-ADAMU

S HALINA
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 0,6150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082433114246251975819AGNIESZKA 

KACZMARCZYK 

A.K.TRANS-SERWIS

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1010Filtry olejowe160107

 0,8000Skratki190801E41.00.B2775216326492061802Zakład Usług 

Komunalnych

 0,4000Zawartość piaskowników190802

 43,5000  8.70Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022732614766441723624HYLA EDYTA 

Przedsiębiorstwo 

Prywatne LUPUS

 0,0590Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419795509371498051GABINET ODNOWY 

BIOLOGICZNEJ I 

MASAŻU 

"KAMYCZEK" 

MARIOLA RUBIŁKO

 14,9900Kwas siarkowy i siarkawy0601012400952406252278560ELBIT ŚLIWIŃSCY 

SPÓŁKA JAWNA

 3,3190Kwas azotowy i azotawy060105
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 5,6100Alkalia trawiące110107

 1,5600  0.31Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 0,0260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3910Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,0000Odpady żwiru lub skruszone skały inne 

niż wymienione w 01 04 07

0104082778095286292056475FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA 

MARTECH MARCIN 

RATYŃSKI

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2709083006521361956PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

PIŁOCIK-PŁAWECKA 

ANNA

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780979176342502328FIZJO Med II Sp. z o.o.

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2719147096261414726PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY 

ALICJA WIESZOŁEK

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0330Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020163642095272312319CELSA HUTA 

OSTROWIEC SP. Z 

O.O.

 599,6000Inne niewymienione odpady160799

 15,7500  3.94Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.11.Z0700011145530000861ZAKŁADY MIĘSNE W 

ŻYWCU MGR INŻ. 

WOJCIECH DOBIJA

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,8250Opakowania z papieru i tektury150101

 4,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3800Żelazo i stal170405

 0,0420Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 

oraz odpadowa tkanka zwierzęca, 

wykazujące właściwości 

niebezpieczne

020180DG24.20.Z2776510406321816464ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWY 

"BEST-PEST" 

MAŁGORZATA 

ŚWIĘTOSŁAWSKA, 

JACEK 

ŚWIĘTOSŁAWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 20,0000Wody popłuczne i ługi macierzyste070401

 10,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9200Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140115663745260205575"NETIA" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 29,0600Opakowania z papieru i tektury1501012917707909591452482KOLPORTER SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AK

CYJNA

 17,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 23,7000Drewno170201

 3,8700Żelazo i stal170405

 5 212,9230Papier i tektura191201

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1502225149490455728GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIUSZ 

KRZEMIŃSKI

 0,0310Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181401701041070002358MAGNA FORMPOL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 88,4200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 163,0220Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 710,6050Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104
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 34,8600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2200Odpady spawalnicze120113

 0,9740Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 18 005,6080Inne niewymienione odpady120199

 357,0000Wodne ciecze myjące120301

 8,9100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 158,8590Opakowania z papieru i tektury150101

 45,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 158,3790Opakowania z drewna150103

 0,0340Opakowania z metali150104

 4,7050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2750Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 32,4600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6570Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6830Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2400Żelazo i stal170405

 4,2400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

1045



 0,2000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303082710694386330003565JAS-FBG S.A.

 5,3220Opakowania z papieru i tektury150101

 2,9730Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,4600Opakowania z drewna150103

 11,1600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0820Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,7500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0052Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719249266441041267SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

DZEDZYK HENRYK

 0,7000Opakowania z papieru i tektury1501013105021386670004078SOBIESKI TRADE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 6,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416739565482623043NIEPUBLICZNY 

WIELOSPECJALISTY

CZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ PIOTR 

GRUSZCZYK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0620Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 4 503,9800Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

0303072725837176460323966TEKTURA 

OPAKOWANIA 

PAPIER   "TOP"  S A

 1,2600Odpady tworzyw sztucznych070213

 6 319,7200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 3,5700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 49,9950Opakowania z drewna150103

 100,6910Opakowania z metali150104

 5,4900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,5600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,1160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 2,6100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,3400Tworzywa sztuczne170203

 4,6700Odpadowa papa170380

 0,5000Aluminium170402

 241,5070Żelazo i stal170405

 6,0600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 10,2300Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2300Metale nieżelazne191203

 0,2400Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,5000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111500144315730205645JACEK LEONOWICZ 

LEOPLAST 

Przetwórstwo Tworzyw 

Sztucznych

 0,4050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1530Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,6600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.21.A1508720115730114440WŁODAR Spółka 

Jawna Wiesław 

Włodarczyk

 1,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,4500Zużyte opony160103

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8930Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 30,4400Żelazo i stal170405

 17,3900Opakowania z papieru i tektury1501016396904127822138863LEDA sp z o.o.

 3,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407586856421310592SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KATARZYNA 

RAJTER-GRABOWSK

A

 315,4890Odpady tworzyw sztucznych0702133687958916462962707MULTI POLYMERS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 71,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 5,4540Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 117,5400Opakowania z drewna150103

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 10,5400Żelazo i stal170405
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405059105471960297PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Kamil Michta

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4160Zmieszane odpady opakowaniowe1501060704286289371810413LABORATORIUM 

PROTETYCZNE 

MARRODENT S.C. 

Marek Stekla, Roman 

Stekla, Jerzy Cieślar

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725287476441025096SALON 

KOSMETYCZNO-FRYZ

JERSKI ELLA OSUCH 

ELŻBIETA

 1,7180Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010700641615530001228Piekarnia Elżbieta 

Gibas

 0,0820Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4210Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032707135066341858709Zakład Stomatologii i 

Protetyki

 81,1310Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080702792175470172793TIMES DRUKARNIA 

CICHOWSKI I 

SZYMKOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,1200Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

1050



 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728379686451057407PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY, 

GAJDA BOŻENA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418376946342631020CZERWIŃSKA ANNA 

Stylowe Studio Piękna

 29,0200Odpady tworzyw sztucznych0702130206351908992625189Daedong System 

Poland Sp. z o.o.

 71,1540Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,5760Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,3900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,7800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 57,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 30,7100Opakowania z drewna150103

 1,5600Opakowania wielomateriałowe150105

 9,5800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9620Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 2,7010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5350Metale żelazne160117

 93,1800Inne niewymienione odpady160199

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782350646481239596SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR. N. 

MED. PRZEMYSŁAW 

BINKIEWICZ

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709292586341053087Monika 

Szlufik-Kwapińska

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436922602220721441ROSI RUSSU TATTOO 

AGATA NOGACKA

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781850606262412155NIEPUBLICZNY 

STOMATOLOGICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

MONODENT 

ALEKSANDRA PAJĄK
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 1,8500Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811505935415771323910JAROSŁAW 

SYNOWIEC GABINET 

WETERYNARYJNY 

AZOR

 0,0245Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030729223386331659500KORNAŚ SŁAWOMIR 

"KOR-DENT" - 

PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 18,4900Opakowania z papieru i tektury150101DE22.22.Z1508766065770404090POLDRUK Robert 

Biały

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 25,5100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107070767477547-159-10-78Bogdan Gil

 7,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

1053



 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090721588549371656892Apteka "Pod Magurką" 

mgr farm. Rafał 

Perzyna

 0,7700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z2706479042220007637ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA 

MIASTA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania ze szkła150107

 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,6000Zużyte opony160103

 1,2000Metale żelazne160117

 0,1650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,4000Gruz ceglany170102

 95,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214G52.31.Z2405433589542579260NOVOFARM Sp. z o.o.

 0,0260Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082722737156391011398"AUTO-KRZYŚ" 

MECHANIKA 

POJAZDOWA 

KRZYSZTOF 

NEWERLA

 0,0200Filtry olejowe160107
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 220,8700Baterie i akumulatory ołowiowe1606013620932906443512073FIVE STAR POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2405521916412140311NZOZ SILESIA

 0,0810Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G50.50.Z0704753325531002810ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY "MIXPOL" - Paweł 

Michulec

 0,2930Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 2,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,9000Żelazo i stal170405

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132782620846252196069PPHU KOLBA 

ŁUKASZ 

MATUSZCZAK

 0,4390Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0220Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802418404086511382460FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA BARBARA 

TOMASZEWSKA
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405127196252201215OLODENT GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.DENT.ALEKSAN

DER KLESZCZ

 0,0442Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703723365471239772PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARGIEL EWA

 3,1800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206G50.10.B0705665729370006927Magurka Sp. z o.o.

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Zużyte opony160103

 0,4500Filtry olejowe160107

 1,0000Metale żelazne160117

 1,4000Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0210Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

0705130708194585481073675APTEKI 

OGÓLNODOSTĘPNE 

"24H" JÓZEFA 

CHROBOK

 21,3600Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080083720145480075867PRZEDSIĘBIORSTWO 

POLIGRAFICZNE 

MODENA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

Ą

 0,0240Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0190Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0910Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,2160Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0200Zdyspergowany olej inny niż 

wymieniony w 08 03 19

080380

 8,5310Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z metali150104

 10,6040Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,3110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0380Inne niewymienione odpady160199

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2000Aluminium170402

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403030976471114404ŚWIERCZYNA 

JOANNA SALON 

FRYZJERSKI 

"JOANNA"

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501819045771083009GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOLANTA 

WĄCHALSKA

 0,0180Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183627253759691615191Wiola Polska sp. z o.o.

 4,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 15,3400Aluminium170402

 200,0300Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433979287952354648Neo-Med Magdalena 

Ogrodniczak
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 0,0600Inne niewymienione odpady1013992732533016491552136USŁUGI 

PROTETYCZNE 

Zbigniew Jaskulski

 13,5000Opakowania z papieru i tektury1501019511923979181928620MEBLE-BLACK RED 

WHITE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 11,1030Metale nieżelazne1912032406613365741985003ZPHU "Dawids" 

Fabryczny Dawid

 30,3680Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130004969816330004820BANK SPÓŁDZIELCZY 

W JASTRZĘBIU 

ZDROJU

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775288416482376119CENTRUM JACEK 

CYRZYK I BOGDAN 

PINDEL SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082728922816471861377MECHANIKA 

SAMOCHODOWA JAN 

ŚPIEWAK
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 0,0160Filtry olejowe160107

 168,7500Żelazo i stal170405

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767750466462455689NZOZ VITA MED sp. z 

o.o. Poradnia 

Medycyny Rodzinnej

 8,3300Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072713924356421015806Zakład Szklarski 

Komraus Michał

 0,6160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081502473139490338537HANDEL I USŁUGI 

MOTORYZACYJNE 

PIOTR CHURAS

 9,0000Zużyte opony160103

 68,9360Odpady tworzyw sztucznych0702130726933815731254841DOZA BOGDAN 

KOWALIK

 0,4950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 15,0200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 6,9200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 57,2500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.52.Z0083737465470088822PHUP IGUM Sp. z o.o.

 1,2000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1000Opakowania z papieru i tektury1501019327128749151626618KACZMAREK 

ELECTRIC SPÓŁKA 

AKCYJNA
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 0,6950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0360Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1570Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701040081191206320000677LABORATORIUM 

BADAWCZO-WDROŻE

NIOWE PESTINOVA 

JANUSZ 

ŚWIĘTOSŁAWSKI

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091505183805730200843APTEKA MGR 

MARIANNA 

KRYCZKA-GWIAZDA

 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728826679690854864PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

DANUTA BLUTKO

 205,8100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.52.B2705019746420000582BECKER-WARKOP 

Sp. z o.o.

 17,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,9700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,2500Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,8700Ołów170403

 469,6500Żelazo i stal170405
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 170,0800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,0650Odpady tworzyw sztucznych070213DJ27.41.Z1513752085732287848FINAL S.A.

 544,9600Kwasy trawiące110105

 755,2700Alkalia trawiące110107

 81,6600Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,4470Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 9,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 30,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 5,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 88,3500Opakowania z drewna150103

 2,7880Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3 359,2400Aluminium170402
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 27,5500Żelazo i stal170405

 0,3100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 470,9200  120.65Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409343896481890222GABINET 

KOSMETYCZNY 

MARIA BINKOWSKA

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701361096311171942"EUROMED" 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Katarzyna 

Kępa-Baryluk

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716792436471709296PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

RENATA 

CUBER-MALY

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022400829576251571341GABINET 

WETERYNARYJNY 

ANNA PUŁKA-SIWIK
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 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712069066291034738RAFAŁ KOSZOWSKI

 0,0010Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803172701706499542260742Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w 

Katowicach

 0,1440Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 545,0730Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z2722428446290011681ERG S.A.

 33,9600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1210Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,3700Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012702156946411899376ad astra sp. z o.o.
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 0,2900Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,6200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,7000Materiały konstrukcyjne zawierające 

gips inne niż wymienione w 17 08 01

170802

 5,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721095076310106279PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI MARIOLA 

MAKSYMOWICZ

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2733688506471020927NZOZ GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

K&K KLAPUCH 

MARIOLA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766633996412182433NSZOZ "ALFA" S.C. 

Marcin i Dariusz Sprus
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 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769621856321799501NZOZ SOTERIA S.C. 

BARBARA 

BERNACKA-SZARLA, 

ELŻBIETA 

ŚLUSARCZYK-GŁÓD, 

WANDA TUSZYŃSKA

 0,0290Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0105Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602145323411727542090983B.S.Studium Ewa 

Polcyn

 27,3000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

0202813690215425532545004ACCORDO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5500Baterie i akumulatory ołowiowe1606012417430656312620276MPL ENERGY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132700850796261058964IV Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Bolesława Chrobrego

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,3000Odpady proszków powlekających0802010729310475472014443AQMET Sp. z o.o. Sp. 

komandytowa

 1,8600Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 1,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,5400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,9700  0.20Wodne ciecze myjące120301

 2,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7800Aluminium170402

 408,8530Żelazo i stal170405
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 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych1501022711442236450000888PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"TAHEMA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162710115006480008943PRZESIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE ARCOLD" ARTUR 

KURNICKI

 0,2940Żelazo i stal170405

 3,2500Zużyte opony160103272514188PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE  

"METRANS"   

ZYGMUNT OSIECKI

 1 638,9100Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762633816331395320ŚWITAŁA JADWIGA

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180727014945471065059Soul - Farm Maciej 

Foszcz

 0,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania z drewna150103

 0,1200Opakowania z tekstyliów150109

 0,1440Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1560Tworzywa sztuczne170203
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 0,0594Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2712390826471047323WODZISŁAWSKA 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

S.C. JAN 

MICHALCZYK, 

SŁAWOMIR 

NAGIETOWICZ

 0,0442Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,1700Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z2737179826351572989Szpital św. Józefa Sp. 

z o.o.

 0,0660Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 25,2410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,3240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0500Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082771246876391748236AUTO - NAPRAWA  

MARCIN 

TRZĘSIMIECH

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0140Inne niewymienione elementy160122

 0,3600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1671Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768459826391764005SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

LECZNICTWA 

AMBULATORYJNEGO 

Z SIEDZIBĄ W 

KRZYŻANOWICACH

 0,0055Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5600Opakowania z tworzyw sztucznych1501020728205376381605156 GMINNY ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ SP. z 

o.o.

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,5200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 13,4400Skratki190801

 504,7000  88.88Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

1069



 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707766905481044685GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

SOKALLA JOANNA

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112719517516481844268CENTRUM 

WSPARCIA 

KRYZYSOWEGO 

DZIECI I MŁODZIEŻY 

W ZABRZU

 0,2340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,0000Opakowania z papieru i tektury1501012418479206521714946KULIG SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081509027755750011329Wojtala Trucks Spółka 

jawna

 0,0280Zużyte opony160103

 0,0540Filtry olejowe160107

 0,0480Płyny hamulcowe160113

 1,6630Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 368,2830Metale żelazne160117

 13,5240Metale nieżelazne160118

 22,5810Tworzywa sztuczne160119

 5,7020Szkło160120

 1,5300Inne niewymienione elementy160122

 12,8580Inne niewymienione odpady160199

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,3220Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,1370Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,9850Metale żelazne160117G50.20.A0705243495470246876P.P.U.H. ULTER S.C.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721114446441116456NOWAKOWSKA-TKA

CZ AGATA STUDIO 

KOSMETYCZNE

 0,4590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140070000789541183301ZESPÓŁ SZKÓŁ 

GASTRONOMICZNYC

H IM.GUSTWA 

MORCINKA

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033614711516462738068SONIA BARA STUDIO

 0,7400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010705706689370007855"JAF" S.C. 

MECHANIKA 

URZĄDZEŃ 

DŹWIGOWYCH I 

MASZYN 

J.ŚLÓSARCZYK, 

A.OLEK, F.BOJDA

 0,0400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1700Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7300Żelazo i stal170405

 0,0370Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802013650418496423118108Gabinet Weterynaryjny 

lek. Wet. Szymon 

Miczajka
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 0,5300Opakowania z papieru i tektury1501010065617395751059887Maria Haładyn Zakład 

BLACHLAK

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5700Opakowania ze szkła150107

 0,3900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1600Tworzywa sztuczne160119

 0,2780Aluminium170402

 2,6600Żelazo i stal170405

 0,0730Opakowania z tworzyw sztucznych1501022400224709491920334TEXTILIA M.MILDE 

SPÓŁKA JAWNA

 1,0140Tekstylia191208

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427553206271645746INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

GRZEGORZ POLCZYK

 0,8000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101461819715222997628ENTER AIR 

SERVICES SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162776928136351654210Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Wyrach

 5,5200Skratki190801

 10,0800Zawartość piaskowników190802

 331,3200  113.48Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033805978746321232562Del MED Przychodnia 

Lekarska Janusz 

Cichoń

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1200Odpady tworzyw sztucznych0702132905811606571021174"MEGATERM PLUS" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 7,0000Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3160Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

1101061510036205731059097ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY 

RYMAREX MICHAŁ 

JEŻ

 0,2360Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 0,9800Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1303072724705516481010712OŚRODEK 

POMIARÓW I 

AUTOMATYKI 

PRZEMYSŁU 

WĘGLOWEGO 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162413035965731719464Kancelaria Notarialna 

Marek Królak

 0,0710Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052781570976272490398ALUMERO METAL 

COMPONENTS sp. z 

o.o.

 0,7050Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 2,9000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,1500Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 19,5720Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 86,4780Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 7,5450Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 18,9000Opakowania z papieru i tektury150101

1074



 6,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 26,7000Opakowania z drewna150103

 0,1730Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0410Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 97,7000Aluminium170402

 26,5120Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766786046262005852BOŻENA Bożena 

Skoczylas

 0,0003Odpady zawierające rtęć060404N85.14.F0002969866342336539Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa w 

Katowicach

 0,7420Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,0770Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,2640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,9460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 26,3360Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 32,2780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,0830Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.11.Z2762474659691608096SZPITAL W 

PYSKOWICACH Sp. z 

o.o.

 0,4970Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 12,8790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,8200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,2780Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2767087076482335617NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"KOPERNIK" S.C. F. 

ŚLIWA, P. ŚLIWA, D. 

BEDNARSKA-ŚLIWA, 

M. ŚLIWA-GIERLACH

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735892546391070219Usługi Pogrzebowe  

Roman Marcol

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501012727501096311027719PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "MINOR" HALINA 

PISZCZEK

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109100337239CANNA Sp.z o.o.

 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732544606471481628NZOZ LAR-MED 

PORADNIA 

LARYNGOLOGICZNA I 

PORADNIA 

MEDYCYNY PRACY 

LIZUREK SZKATUŁA 

LEONARDA DOROTA

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022715883456271025340PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

WOJCIECH 

NOWAKOWSKI

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729772096422213678SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

DOROTA 

SPYRZYŃSKA

 21,2600Opakowania z papieru i tektury1501013021276467822549833WIZA SPÓŁKA Z O. O.

 6,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 3,1100Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2717914256391019862Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Monika Kawaler

 0,1900Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702800103629075270011039"ATLAS COPCO 

POLSKA" SPÓŁKA Z 

O.O.

 1,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 8,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Opakowania z drewna150103

 0,9800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,2900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,0900Filtry olejowe160107

 0,3500Tworzywa sztuczne160119
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 0,6300Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 1,4900Inne niewymienione elementy160122

 0,2300Żelazo i stal170405

 2 239,3300Opakowania z papieru i tektury1501011426242595272638392ŻABKA POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 387,8180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 129,5500Opakowania z drewna150103

 0,1500Opakowania z metali150104

 70,8500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 5,0150Opakowania ze szkła150107

 0,0740Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,7150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8500Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 128,4420Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,5100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0290Inne baterie i akumulatory160605

 0,2600Aluminium170402

 4,5310Żelazo i stal170405

 0,4070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 1,5900Tworzywa sztuczne i guma191204

 11,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.B2701511109542260707Wojewódzkie 

Pogotowie Ratunkowe 

w Katowicach

 2,8900  2.02Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

1902052417464486452516892ELEKTROCARBON - 

GALWAN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213O92.51.A2711226126451161659Miejska Biblioteka 

Publiczna w Piekarach 

Ślaskich

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012407699216342452062GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA 

MONKOS-JAREMCZU

K

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 23,5000Odpady tworzyw sztucznych070213DM34.30.A0708038599371821150ASK POLAND Sp. z 

o.o.

 0,7000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 36,5000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,9000Opakowania z drewna150103

 874,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 5,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Zbiorniki na gaz skroplony160116

 6,3000Metale żelazne160117

 0,2150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,5650Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301105324712657491968481PCC INTERMODAL 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,2110Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5100Zużyte opony160103

 0,2980Filtry olejowe160107

 46,7560Metale żelazne160117

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,7200Skratki1908011500327365740007792Zakład Działalności 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 

Krzepicach

 12,9900Zawartość piaskowników190802

 0,0440Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042739005686341526717Gabinet 

Dermatologiczny 

MEDIDERM

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142434733226342824210AKESO Sp. z o. o.

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1760Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102781098916261645532ZAKŁAD FRYZJERSKI 

BASIA 

DAMSKO-MĘSKI 

BARBARA 

PRZYBYLOK

 0,0285Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433681929372667478NZOZ ALERGIA D. J. 

LASZCZAK, A. 

SZCZERBOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4543Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033663613495472171533TRUSZEL SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0490Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.11.B0004719695470053143Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna 

ZWYCIĘSTWO

 44,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0010Płyny hamulcowe160113

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434621175732847939Wilkowscy spólka 

jawna
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 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132436607006423187730ARWIA Spólka  z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością .

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,8600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082712454506480107533HYUNDAI 

AUTORYZOWANY 

DEALER HMP 

AUTO-SERVICE R. B 

BEDNARCZYK 

RYSZARD 

BEDNARCZYK

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7000Zużyte opony160103

 0,6300Filtry olejowe160107

 0,6700Tworzywa sztuczne160119

 0,2300Szkło160120

 0,0630Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0510Freony, HCFC, HFC1406012206791459571006288SESCOM SPÓŁKA 

AKCYJNA

 6,8500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082401298195732465391TRANS-KIĆ Krzysztof 

Kić

 0,3000Zużyte opony160103
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 0,1930Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800709046845471791682MARTES SPORT Sp. 

z o.o.

 0,6570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406350206452428018NZOZ PROMED Sp. z 

o.o.

 2,4640Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052419470006381798416AUTO-GAZDA Sp. z 

o.o. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,7000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 13,7100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3200Filtry olejowe160107

 0,1390Metale nieżelazne160118

 1,8600Tworzywa sztuczne160119

 0,1700Szkło160120

 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4800Szkło170202
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 0,4000Aluminium170402

 22,3030Żelazo i stal170405

 3,4500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022736000276251012009GRZEGORZ KOCOT 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

SKLEP "ARIS"

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 11,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.81.A2767880439542331301"ADAM" A. Dunat i 

Wpólnicy Sp. J.

 6,5100Aluminium1704021213651919452149685KMG STOLARKA 

ALUMINIUM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180000563775250007626INSTYTUT CERAMIKI I 

MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH

 17,4000Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki termicznej

101201

 23,4900Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0000Inne oleje hydrauliczne130113

 1,8700Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8500Opakowania z drewna150103

 16,7600Opakowania wielomateriałowe150105

 0,6450Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0000Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0000Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0000Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 7,7300Żelazo i stal170405

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102729851146341180377PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

KORD sp. z o.o.

 0,0090Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0920Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 12,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 8,7070Opakowania z papieru i tektury1501019780736689730780529EXACT SYSTEMS 

SPÓŁKA AKCYJNA

 1,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0070Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769622806312298202"BONA-MED" sp. z 

o.o.

 0,9600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012717449866411391353KRZYSTECZKO 

GRZEGORZ

 0,0049Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405625976481035385INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA WANDA 

MOLENDA
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 1,4600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082767281016442956158AUTO-MOTO-SZATAN 

S.C. SZATAN MAREK, 

BIENIEK EWA

 0,6850Metale żelazne160117

 0,5090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 21,5100Opakowania z papieru i tektury150101DN37.20.Z2767242806291824357Przedsiębiortwo 

Produkcyjno Handlowe 

Usługowe "EL-PLAST"

 8,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7130Zużyte opony160103

 0,1600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 25,9400Tworzywa sztuczne i guma191204

 6,9000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022730048809690026446TESKO STEEL Sp. z 

o.o.

 3,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 121,8600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7200Zużyte opony160103
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 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0460Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1 334,6380Żelazo i stal170405

 48,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1768Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704106635481045414NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

SPECJALISTA 

PALUCH ADAM

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780505316262499883NZOZ "RADIX" 

STOMATOLOGICZNA 

PRAKTYKA 

RODZINNA TOMASZ 

MĘCIK - 

KRONENBERG

 92 857,6620Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105I60.24.A150595008Usługi Transportowe 

Przetwórstwo Drewna, 

Handel Drewna Józef 

Skalec

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718106256341098380HEPAR-MED 

Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Michał Petelenz

 0,2500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.11.Z0002931149690946632SP ZOZ  SZPITAL 

PSYCHIATRYCZNY
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 5,5370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401196436443246619DMW MEDICA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732277306441223689JÓZEF KRUPIŃSKI 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 5,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082436143376252451389P.H.U. TOMPRESS 

TOMASZ DEMIDOW, 

RENATA PODSIADŁO 

- DEMIDOW SPÓŁKA 

JAWNA

 2,7600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,7100Filtry olejowe160107

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2783172766443230050NZOZ Przychodnia 

KLIMONTÓW Sp. z 

o.o.
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 0,0100Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201044115208916991848816AGRO GOBARTO Sp. 

z.o.o. (dawniejAGRO 

-DUDA    Sp. z o.o.)

 1,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1290Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3610Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania z metali150104

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte opony160103

 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1500Tworzywa sztuczne170203

 9,3100Żelazo i stal170405

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704099675481315109RAFAŁ BIESZCZANIN 

CENTRUM 

~MEDISON~

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721334005532076472Praktyka Grupowa 

Lekarzy SPOMED 

S.C.

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 49,9000Kwas siarkowy i siarkawy060101DG24.11.Z0111091005260213184Air Products Sp. z o.o. 

(dawniej BOC Gazy 

Sp. z o.o.)

 3,3600Wodorotlenek sodowy i potasowy060204

 7 776,6600Wapno pokarbidowe niezawierające 

substancji niebezpiecznych (inne niż 

wymienione w 07 01 08)

070180

 1,5000Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 0,3200Odpady włókna szklanego i tkanin z 

włókna szklanego

101103

 14,0600Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 1,9950Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,2000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0450Freony, HCFC, HFC140601

 2,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 250,9500Opakowania z metali150104

 0,8140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,4850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0440Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 13,0640Miedź, brąz, mosiądz170401

 36,3220Żelazo i stal170405

 0,0510Mieszaniny metali170407

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415183686312257491PRAKTYKA 

LEKARSKA DANUTA 

ZIARKO

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4070Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802724390736441036013BCS MAKOWSKI 

GRZEGORZ

 0,0070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1740Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4830Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1660Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,4960Tworzywa sztuczne160119

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 2,7460Aluminium170402

 9,2200Żelazo i stal170405

 2,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012432202946443503186IZOBUD 

KONSTRUKCJE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 17,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 7,0000Skratki1908011513983625742054608Gmina Popów

 5,0000Zawartość piaskowników190802
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 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709725156511032719SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

GINEKOLOGII I 

POŁOŻNICTWA 

DARIUSZ GRZONKA

 0,1380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400072237122641790NZOZ LINDA-DENT 

STOMATOLOGIA 

KOMPLEKSOWA AL 

SAYED RAMADAN

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022778528378971249522PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

ALEKSANDER 

GIEREK

 8,3200Opakowania z papieru i tektury1501012414015776252408548ZAKŁADY MIĘSNE 

PARUZEL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101L75.23.Z0003198652220041798ARESZT ŚLEDCZY 

Mysłowice

 4,5900Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,1760Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 13,6600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,6700Żelazo i stal170405

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2600Papier i tektura191201

 0,1550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033693524866422769246Street Ink Tattoo 

Łukasz Budnicki

 0,3210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0722897115471881066N.Z.O.Z 

PRZYCHODNIA 

SPORTOWO-REHABIL

ITACYJNA  ZDROWIE  

S.C. STANISŁAW 

PTAK, KRZYSZTOF 

PTAK, TOMASZ PTAK

 0,0805Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407796416442866722NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

STOMATOLOGICZNEJ 

MIDENT MICHAŁ 

SZCZUPIDER
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 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2762803046491428703NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna

 0,1616Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723201656251368752Z.L.S. ABC .... Dental

 0,1378Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408604106312551919Usługi 

Stomatologiczne S.C. 

Izabela Kraczla-Bizoń, 

Zbigniew Bizoń

 0,0440Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,3800Opakowania z papieru i tektury1501012405664196272613814Primex sp. z o.o.

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6590Opakowania z drewna150103

 0,0563Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413883686561012400INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

LEK.DENTYSTA 

MARTA ŁUKASZUK

 6,2780Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080013750808790169699INTERHANDLER Sp. z 

o.o.

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0400Filtry olejowe160107

 0,1100Inne niewymienione odpady160199

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033661461835472170539GIT TATTOO 

ANGELIKA GRZYB

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704507635531058928Gabinet Lekarski 

Aleksander Matuszny 

specjalista ginekolog 

położnik

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082418028276452519471BIO-EKOS SPÓŁKA 

CYWILNA

 267,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,1000Zużyte opony160103

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3680Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031500065265730112010ALDENT PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

ANDRZEJ 

LEWANDOWSKI

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.12.Z2767067726412186365PRZYCHODNIA 

REJONOWA 

SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ

 0,3400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0580Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083603004605482384992AMP AUTO SERWIS 

PIOTR KUBOSZEK

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1000Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 3,4100Metale żelazne160117

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 16,3310Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203042723044106310211757Andrzej Maziarz 

Przedsiębiorstwo

 7,8700Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 102,4500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1320Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4850Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 9,1600Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143602580016443508976WORLD PHARM 

JARGAN-SZKLORZ 

SPÓŁKA JAWNA

 0,7280Inne niewymienione odpady030199E40.13.Z0173016075262542704PKP Energetyka S.A

 0,1350Odpady tworzyw sztucznych070213

 2,0140Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,1700Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0400Odpady włókna szklanego i tkanin z 

włókna szklanego

101103

 0,9000Syntetyczne oleje hydrauliczne130111
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 0,5500Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,1970Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8810Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,5170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0890Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Szkło160120

 0,1625Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,3520Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 60,5200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 13,9740Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 3,6960Drewno170201

 0,1640Tworzywa sztuczne170203
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 0,9100Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,1910Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,9706Aluminium170402

 23,2880Żelazo i stal170405

 2,7000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0600Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 0,0440Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032782044836452139248GABINET 

WETERYNARYJNY - 

AGNIESZKA 

TYRTANIA-OSTAŁOW

SKA

 0,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140062343831180000314HILTI (POLAND) 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768749959691253523Centrum Medyczne 

KOPERNIK spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

 0,9800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800723487965471744837PRZEDSZKOLE NR 23

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132409627826472192435IRBUD IRENEUSZ 

PORWOŁ

 35,2300Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,4400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.B1403018715222790666Mercedes-Benz 

Sosnowiec Sp. z o.o.
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 1,2700Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 1,0700Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 1,3200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 14,9800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 20,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5000Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,1300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 25,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 11,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,4300Opakowania z drewna150103

 0,1500Opakowania z metali150104

 5,9300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 7,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 12,8300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 6,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 10,4900Zużyte opony160103

 6,8300Filtry olejowe160107

 0,4800Płyny hamulcowe160113

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,4300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 8,1900Metale żelazne160117

 8,3200Tworzywa sztuczne160119

 14,5800Szkło160120

 0,0300Inne niewymienione elementy160122

 3,9300Inne niewymienione odpady160199

 0,1740Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 19,4500  1.47Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,1050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130131221965212893057MULTIKINO SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0100Zużyte opony160103L75.11.Z0006494046320008360Urząd Miejski w 

Jaworznie

 0,0020Elementy zawierające rtęć160108

 0,0080Metale żelazne160117

 1,9890Metale nieżelazne160118

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,9750Żelazo i stal170405
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 0,1270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416626456381780741"KOBIMED" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

DZIAŁALNOŚCIĄ

 0,0280Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214240714140FARM CENTER   S.C.

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508222209490022159GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

LEK.MED.BOŻENA 

FLIS

 9,3400Zużyte opony1601030704750205481006986"AUTO-GUM" Handel, 

Usługi Janusz Kubala

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0707221385531048019Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Magdalena 

Michałowska-Gołda

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1900Opakowania z papieru i tektury1501012782271136342531873PROVITA Sp. z o.o.

 1,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1900Opakowania ze szkła150107

 0,0770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0640Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1270Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 10,2140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,5420Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0790Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 7,0000Żelazo i stal170405DI26.40.Z1506334535740003073CEGIELNIA Wiesław 

Winecki

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435109746262657603GRAŻYNA KWAPIS 

FIRMA 

KOSMETYCZNA 

GRAŻYNA

 0,6800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0003124556471839389ZESPÓŁ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W 

WODZISŁAWIU 

ŚLĄSKIM

 0,1200Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,5000Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0200Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 9,9200Żelazo i stal170405

 0,9360Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 80,1570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 23,0860Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0099Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730595796291829426NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ERODENT" SPÓŁKA 

CYWILNA W 

DĄBROWIE 

GÓRNICZEJ

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0090Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022411373016511376933INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.DENT.MAŁGORZ

ATA 

WEISMAN-JURASZEK

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427988036292248890MICHAŁ 

SOKOŁOWSKI

 0,4000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206012764183176451399898Cukiernia Piekarnia J. 

M. Milan

 0,2000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 2,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501012432045279691607777TEMA KRUSZYWA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0100Opakowania z drewna150103
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 13,1700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080104408725270019532PGE ENERGIA 

ODNAWIALNA 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,1420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6580Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Zużyte opony160103

 0,2600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0410Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0480Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0230Inne baterie i akumulatory160605

 24,7080Żelazo i stal170405

 0,0010Mieszaniny metali170407

 0,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725251636321098342GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LESZEK OCHLUST

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.19.Z2739395606482213802P.W. "ZOF-STAL"     

WOJCIECH WÓJCIK

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,2780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1175Inne baterie i akumulatory160605

 56,4800Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413849336471573566ZGANIACZ 

MIROSŁAWA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA

 0,0181Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400779795481697045GAJDZIK KRYSTYNA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA
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 0,2180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1520049685731710078S-DENT Gabinet 

Stomatologiczny lek 

stom. Sebastian 

Sośniak

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B2705056472220020649AGF Arkadiusz Wróbel

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5500Zużyte opony160103

 0,0770Filtry olejowe160107

 0,0900Tworzywa sztuczne160119

 46,8840Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304H55.30.A5905517707691568467PPHU WANDA B. 

Maziarz

 46,0060Opakowania z papieru i tektury150101

 11,1780Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,4800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,6640Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,6140Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 135,3800Opakowania z papieru i tektury1501012781492352060001665SPM Sp. z o.o.

 21,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725856796411242920JUTA 

WIŚNIOWSKA-KRZYS

ZPIN INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA-PRAKTYK

A DENTYSTYCZNA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722676146311004664Bodir Romuald Merta

 0,1030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033663848186462949368CENTRUM 

MEDYCZNE AD 

CLINIC SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1503786016481759686GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM.ANNA 

BILSKA

 1,3900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203F45.32.Z2705422756290003606CHEMOKOR Henryk 

Grochowalski

 10,1200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 7,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,4800Żelazo i stal170405

 34,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 10,5400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427174726271800098Gabinet 

Manicure-Pedicure 

ANAVEA

 38,7000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305072400337696321807376F.H.U. "GAMBIT" 

KRZYSZTOF 

ANTKIEWICZ

 1,5600Odpady z dodatków inne niż 

wymienione w 07 02 14

0702152766804306351605660Wiper Sp. z o.o.

 0,2100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 7,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 15,3530Żelazo i stal170405

 10,1800Szkło191205

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2721745456311005379APTEKA "POLVITA" 

S.C.

 0,1630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033653695806322015565MARMEDICAM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
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 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110N85.14.F0722967865471442852NZOZ 

LABORATORIUM 

ANALITYCZNE 

FACTOR MGR 

ANDRZEJ 

KRAKOWIAK

 0,0011Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0509Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103667411416482781274WOBIS MASZYNY 

BUDOWLANE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1400Filtry olejowe160107

 1,7670Żelazo i stal170405

 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403248056332135928NZOZ "Ośrodek 

Zdrowia" s.j. J.L. 

Rybak

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

1115



 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711732949541030307JOLANTA 

DYNIA-KIESLER

 0,1520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082715608849690001400AUTO-TEST Zakład 

Usług Motoryzacyjnych 

Mechaniki Pojazdowej 

Gabriel Kłoczek

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132719990316510011678PRACOWNIA 

PROJEKTOWA 

ARCHIT TADEUSZ 

HARĘŻLAK

 0,0002Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0703814605471477218Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Szarowska Bogusława

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082413011666471332199Firma 

Handlowo-Usługowa 

"BRENK" Brenk 

Andrzej

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182701176326340135676P.H. Alfa-Elektro 

Sp.zo.o

 8,7650Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9720Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 32,3500Opakowania z drewna150103

 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0270Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DJ28.11.B2700315576350001931SUBOPOL Sp. z o.o.

 0,8350Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 105,6300Żelazo i stal170405

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G50.20.A2768689546472235311LETA AUTO TEST Sp. 

z o. o.

 2,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,1200Odpadowa papa170380

 2,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132402885936391732146BIURO 

RACHUNKOWE & 

USŁUGI BHP - ANNA 

WYROBEK - 

GAWRON

 0,0230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082728726406471015932FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA

 0,0730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0670Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,1090Inne niewymienione elementy160122

 0,3650Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113DJ28.11.B2779559746492105327STALOBREX Sp. z 

o.o.

 561,6500Zgorzelina walcownicza100210

 63,8800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 5,5300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 8,2300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1300Odpady spawalnicze120113

 0,7700Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 2 712,2600Inne niewymienione odpady120199
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 0,1650Mineralne oleje hydrauliczne 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130109

 0,0450Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 6,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 4,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,5600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.50.Z1521570705741910531ZHU POLTRANS Piotr 

Dębowski

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,1020Zużyte opony160103

 0,2180Filtry olejowe160107

 0,0190Płyny hamulcowe160113

 0,0940Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 38,5100Metale żelazne160117

 0,9820Metale nieżelazne160118

 2,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,7200Szkło160120

 0,1400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031519785279490022024JOLANTA RACHWAŁ 

Zakład 

Kosmetyczno-Fryzjers

ki VENUS

 15,9000Opakowania z papieru i tektury1501012403161906462717267Dan Plast Recykling 

S.C.

 0,9000Opakowania z metali150104

 8 367,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5000Opakowania ze szkła150107

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 10,7000Inne niewymienione odpady190899

 5 150,8000Lekka frakcja i pyły inne niż 

wymienione w 19 10 03

191004

 44,2000Papier i tektura191201

 3,4000Metale żelazne191202

 0,5000Metale nieżelazne191203

 5 814,7000Tworzywa sztuczne i guma191204
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 8 702,0000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 1 649,6000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 0,3230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717601236481109273NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

STOMATOLOGIA 

DZIECIĘCA I OGÓLNA 

BOŻENA 

MAŁYSIAK-MROZEK

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093515922249441812128CENTRUM TANICH 

LEKÓW I CHOJNACKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780982716491862664PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

KATARZYNA 

KRATOCHWIL

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722972315471883869NZOZ Poradnia 

Okulistyczna 

"OKULAR-MED" S.C.

 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409045956262917748TOP-MED Sp. z o.o.

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033690581956443533773TATTOO PATRYK 

CIEŚLA

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707941329371740233Pilarz-Galikowska 

Katarzyna - STUDIO 

FRYZJERSKIE 

"PERFEKT"

Opakowania z tworzyw sztucznych1501021500902905741004376"UNIPLAST" ZHP 

TOMASZ OLEJNICZAK

 3,2400Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402220214308566131564835Concordia1833 Sp. z 

o.o.

 8,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9200Żelazo i stal170405

 35,0800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802407506209490282073Jerzy Radziejewski 

Fama Bis

 2,2000Inne niewymienione odpady070299

 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767048629541552603INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM. 

BARBARA 

NIEWIADOMSKA 

ZAKRZEWSKA

 0,7460Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800723502155471745050PRZEDSZKOLE NR 9
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 877,7600Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001K74.20.B9306011658961000011GEOTRADE    Sp. 

z.oo

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718018799541568797SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR 

N.MED. VIOLETTA 

SOCHOLIK

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724140216341616395LEK. DENTYSTA 

JOANNA PAŹDZIORA

 7,9200Zmieszane odpady opakowaniowe1501061459357707582351898OMIS SPÓŁKA 

AKCYJNA

 12,5200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703786005471023150GABINET 

DENTYSTYCZNY 

JANUSZ BIEROŃSKI 

LEKARZ DENTYSTA

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407360925472077159"STOMATOLOGIA 

ALEKSANDRA I 

TOMASZ 

OCHENDUSZKIEWICZ 

- SPÓŁKA CYWILNA"

 8,0800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012780160896422873239REMONTEX - SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 24,9820Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2300Odpady spawalnicze120113

 0,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 26,8550Żelazo i stal170405

 59,7600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 276,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012417545256272710693RECYKLING SILESIA 

sp. z o.o.

 210,0000Gruz ceglany170102

 0,1260Szkło170202

 1,2000Odpadowa papa170380

 9,0400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709683016481056051SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA-GABINET 

OKULISTYCZNY 

GOJEWSKA ALICJA
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 0,6480Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082409009765771831204AUTOKULT Robert 

Kosakowski

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0840Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435483106252451277MIDENT 

M.MIKOŁAJCZYK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,4710Opakowania z tworzyw sztucznych1501023617930966452543328EKO-TECH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 3,1060Papier i tektura191201

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778135302220744689NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"SICIARZ" SPÓŁKA 

PARTNERSKA 

LEKARZY

 0,2010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042706411906321773482Ośrodek 

Rehabilitacyjno-Wycho

wawczy dla Dzieci 

Niepełnosprawnych

 9,6600Odpady tworzyw sztucznych0702130709440115481710107ZALEWSKI MAREK 

P.P.H.U. ZAMA

 2,0500Żelazo i stal170405

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501012764039369691170984Przedsiębiorstwo-Handl

owo-Usługowe ROXY
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 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205E41.00.B2723446806381002015Przedsiębiorstwo 

Inżynierii Komunalnej 

Sp. z o.o.

 0,4900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0370Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8790Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0080Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0910Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0060Inne baterie i akumulatory160605

 18,0200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 2,4100Tworzywa sztuczne170203

 92,4600Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 4,1800Odpadowa papa170380

 0,5500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1 841,1300Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 157,2100Skratki190801

 111,6200Zawartość piaskowników190802

 5 364,2000  659.69Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1 144,0000  62.81Inne niewymienione odpady190899

 0,9190Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083636164586312660726GG TECH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1080Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012433066019371773623Przychodnia 

Weterynaryjna 

Roch-vet Marzena 

Matyja

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403532449690081511Salon Fryzjerski 

BASIA Szpilowska 

Barbara

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724771516311590254PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.BARTOSZ 

WYDERKA
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 1,7000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201052413457616321979462SARTECH - M.SARNA 

I P.JELONEK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0178Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0410Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800723536275471772147PRZEDSZKOLE NR 49

 0,1680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C1515256365732392172Stowarzyszenie 

Pielęgniarsko-Opiekuń

cze Z ufnością w 

III-Tysiąclecie

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

18010324163487379314950884 KĄTY 

CZEBOTOROWICZ 

EDYTA

 1,8500Inne odpady110302DJ28.62.Z2737526716342249869FABRYKA "WIERTŁA 

BAILDON" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 15,1000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0150Odpady spawalnicze120113

 2,1500Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 1,1160Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,9700Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0160Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0620Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2180Opakowania z drewna150103
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 0,6300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,4600Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 0,0010Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0150Aluminium170402

 21,4920Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733243206471032132"MEDERI" 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ. 

NIESLER 

ALEKSANDER

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0410Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012434779179542746976PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

POD ANIOŁAMI 

BARBARA 

WIERTELORZ

 0,0250Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502G50.50.Z1500430946490004390"JURWIT" W.Jurczyk, 

W. Bulski S.j.

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4800Zawartość piaskowników190802

 0,1800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502796555731503853NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

SPÓŁDZIELCZOŚĆ

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091505066025730111157APTEKA S.C.LIDIA 

KOWALIK,TERESA 

MAJCHRZYK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033651527216351107264Mobilny Gabinet 

Podologiczno-Kosmety

czny "Zdrowe Stopy" 

Teresa Wałek

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych1501022415784139542700572AVENT CAPITAL sp. z 

o.o.

 0,0220Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182734765449541967480Zakłady 

Chemiczno-Farmaceut

yczne VIS sp. z o.o.

 5,8600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0035Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0080Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0200Cynk170404

 0,0990Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0990Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801040163053599511972542VISION EXPRESS SP 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112776650419542389631"STOLMIX" S.C. 

PRODUKCJA, 

HANDEL, USŁUGI 

STOLARSKIE 

URSZULA KISZKA, 

JOACHIM NAWRAT, 

MATEUSZ KOPIENIOK 

(Łaziska Górne)

 0,4100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418495106443477419STOMATOLOGIA 

LUBISZEWSCY 

SPÓŁKA CYWILNA 

DARIA 

LUBISZEWSKA, 

ŁUKASZ 

LUBISZEWSKI
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030004525415730104453Spółdzielczy Zakład 

Zabawkarski 

UNIWERSUM 

(Przychodnia)

 0,0795Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0727404205471784268INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

GABI-DENTAL 

GABRIELA 

SOŁTYSEK

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722033606441018216ZAKŁAD LECZNICTWA 

STOMATOLOGICZNE

GO CERAMIC 

DENTAL WÓJCIK 

JACEK

 4,2000Zużyte opony160103K70.32.Z000484794Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

"OSKARD"

 0,1620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5890Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,0300Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 417,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 32,6000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302
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 24,2600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0577Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186470508561Spółdzielnia 

Mieszkaniowa "ROW"

 1,7000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,0279Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0338Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,5200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0195Miedź, brąz, mosiądz170401

 10,2766Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727176216381145424PUDEŁKO ANNA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA

 4,7400Odpadowa tkanka zwierzęca0202021508160995740007102Ireneusz Tukaj 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

'EMIR'

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,4800Skratki1908011519872945741879560Związek Międzygminny 

Panki-Przystajń

 101,1200  13.75Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032739276566262489821FUNDACJA DOM 

NADZIEI

 0,1291Opakowania z papieru i tektury1501012409525425771056099URSZULA UCHNAST 

AGENCJA 

UBEZPIECZENIOWA

 0,0288Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8450Metale żelazne1601170707489599371709430AUTO-CZĘŚCI 

SOSULSKI SPÓŁKA 

JAWNA

 4,1570Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.14.A2775517806292193864"UNIMED" Sp. z o.o.

 28,0400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213K70.20.Z150590070Zakład Produkcujno 

Handlowy JAWO 

Czerwiński, Dziembior 

Sp. J.

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8200Żelazo i stal170405
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 0,8200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022400615016311726179PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

DOROTA CZEKAJ

 0,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109CA10.10.A0000234326260003820CENTRALNA STACJA 

RATOWNICTWA 

GÓRNICZEGO 

SPÓŁKA AKCYJNA

 1,7800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0540Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,3800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0550Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0970Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,6150Żelazo i stal170405

 2,2900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.21.A2730658416320000217Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Miejskiej 

Sp. z o.o. w Jaworznie

 3,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,5500Zużyte opony160103

 0,2700Filtry olejowe160107

 7,9450Metale żelazne160117

 7,7150Metale nieżelazne160118

 0,7600Tworzywa sztuczne160119

 0,2500Inne niewymienione elementy160122

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,2500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182721729316311000933TRAKT SP. Z O.O.

 5,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,2000Zużyte opony160103

 0,1900Filtry olejowe160107

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

1136



 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2710Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0000Gruz ceglany170102

 193,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0000Odpadowa papa170380

 7,8400Żelazo i stal170405

 0,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,2720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033641004616423194440CENTRUM ZDROWIA I 

URODY DR MARIOLI 

KUNICKIEJ Sp. z o.o.

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102G50.20.A852464139PETRO-KOMPLEKS 

MAREK KLĘCZAR I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030729174036331765627SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ARTUR 

CHMIEL

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 880,7000  876.30Inne niewymienione odpady050199DF23.20.B3704905816852014881POLWAX S.A (dawniej 

Polwax Sp.z o.o)

 0,0450Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające związki 

chlorowców

070107

 0,0010Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 0,8900Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0150Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2130Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,1160Benzyna130702

 3,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 21,8680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,7800Opakowania z drewna150103

 31,9700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,9750Opakowania ze szkła150107

 1,1810Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,0400Metale żelazne160117
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 0,0300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,6500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0443Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2080Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0600Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,4240  0.38Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0850Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101

 3,8760Aluminium170402

 36,6000Żelazo i stal170405

 0,2990Metale żelazne191202

 0,0700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G51.57.Z2401951476452179360KRISMET KRZYSZTOF 

JAGIELSKI

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802033615807108431613591FUNDACJA POMOCY 

ZWIERZĘTOM 

DOMOWYM I DZIKIM 

"CENTRUM LECZENIA 

ZWIERZĄT"

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082429979455482660558AUTO WULF SPÓŁKA 

CYWILNA, CENTRUM 

SERWISOWE, TUREK 

JANUSZ, BIJOK 

ANDRZEJ

 0,1100Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

1139



 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0500Metale nieżelazne160118

 0,0900Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Inne niewymienione elementy160122

 0,4400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0600Aluminium170402

 0,6600Żelazo i stal170405

 0,1000Mieszaniny metali170407

 40,5930Odpady tworzyw sztucznych070213DM34.30.A1509903775731005960SILA POLAND Sp.z 

o.o.

 33,0000  5.61Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 2,8000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,4200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 79,7800Inne niewymienione odpady120199

 3,5000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,4200Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 40,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2200Opakowania wielomateriałowe150105

 1,5960Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2860Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 5,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1740Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,6250Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033810662005742065670Świat Stopy - Gabinet 

Podologiczny ANNA 

SCHŐN

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130036017406340196270SOMAR S.A.

 0,1750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012408036126443003383MAR BUD MARCIN 

BIŁAN

 0,3540Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142409303686321955036ART-COM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,4130Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801119322723238942648923'MIROSŁAW WRÓBEL' 

- SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,9700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0600Zużyte opony160103

 0,7480Filtry olejowe160107

 0,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 2,5500Metale żelazne160117

 0,0000Metale nieżelazne160118

 2,6200Tworzywa sztuczne160119

 0,9100Szkło160120

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033625325706472275196MacKala Beauty mgr 

Marta Maćkała
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 6,1679Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

1608010706718665471156916MIROSŁAW DUDEK - 

MIGOS

 0,6870Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082736475086431280467Mechanika Pojazdowa 

i Diagnostyka Michał 

Szafrański

 16,9500Zużyte opony160103DH25.12.Z0728112775532242700Zakład Bieżnikowania 

Opon Lipowa S.C. 

H.Caputa i Wspólnicy.

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724703736341023264SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA RYSZARD 

ROKICKI

 63,2000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.11.Z0700638075530002920Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego Marek 

Łoboda

 8,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 4,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania ze szkła150107

 0,1070Opakowania ze szkła150107N85.12.Z2762000446342297288Helimed Diagnostic 

Imaging Sp. z o.o. Sp. 

Komandytowa

 0,2450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0720Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 3,5040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1920Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0240Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718758506451967670NZOZ De-Med

 0,2000Inne baterie i akumulatory1606050210271908942978709"IBM GLOBAL 

SERVICES DELIVERY 

CENTRE POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ"

 4 425,7340Opakowania z papieru i tektury1501012426093056312637785ŚLĄSKIE CENTRUM 

RECYKLINGU Sp. z 

o.o.

 3 543,7150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 446,2690Opakowania z metali150104

 68,0400Opakowania wielomateriałowe150105

 748,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 17 401,6100Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 10 050,5900Inne niewymienione odpady190599

 303,1300Metale żelazne191202

 3 120,1000Minerały (np. piasek, kamienie)191209
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 17 268,3600Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 55 295,1760Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726299516261258255INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

SABINA KSIĘŻAREK

 0,5160Opakowania z papieru i tektury1501010171963005220004617URZĄD DOZORU 

TECHNICZNEGO

 0,1340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0860Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0510Opakowania ze szkła150107

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1640Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,6096Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0320Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,5000Żelazo i stal1704052736820776471104334P.P.H.U. "PAWEŁEK" 

DARIUSZ PAWEŁEK

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023666937036412287445GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEKARZ 

WETERYNARII 

MACIEJ BOCIAN

 24,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.13.Z0700180145470246103Zakład Stolarski 

Gustaw Majer
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 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0023Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092776833306422743324APTEKA MELISA 

H.,J.,A. BUCHALIK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,3300Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402220035908296440507025WYRÓB RĘKAWIC I 

KONFEKCJI 

TECHNICZNEJ 

MIROSŁAW 

CZERWIŃSKI

 0,2000Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,0100Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z0048575207790001083Circle K Polska Sp. z 

o.o. (dawniej STATOIL 

FUEL & RETAIL 

POLSKA SP. Z O.O. )

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0540Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052776408746251216539BENDUSKI ANDRZEJ 

EKO
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 1,5970Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603DN36.62.Z0001394369372661808BEFASZCZOT Sp. z 

o.o.

 10,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2810Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Inne baterie i akumulatory160605

 1,7000Żelazo i stal170405

 8,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0500Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0804092711900006340195224AMERI-POL TRADING 

LTD Sp.zo.o
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 18,1200Opakowania z metali150104

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033656714446251650299ATELIER URODY 

TIPHARET JOLANTA 

GREMA-KOSAŁKA

 0,8000Inne niewymienione odpady0303990004520216440515183Spółdzielnia 

Niewidomych PROMET

 2,5000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,3040Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0110Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 4,0500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 6,3730Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,5000Odpadowe emulsje i roztwory olejowe 

z obróbki metali zawierające chlorowce

120108

 0,5020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,8000  0.01Wodne ciecze myjące120301

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0420Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515268025771362086GABINET LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY JUDYTA 

KUBAS

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033634331506351799486Gabinet Kosmetyki 

Profesjonalnej - Natalia 

Mazur
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 0,0091Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409522695481696778BRENNER BARBARA 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

ŚRODOWISKA 

SZKOLNEGO

 1,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012721346306442366310BIŁAN ADAM Zakład 

Ogólnobudowlany 

Instalacji Gazu 

Wod-Kan i CO

 9,1500Żelazo i stal170405DJ28.51.Z1505028865730004473WD-IMPEX 

MIKOŁAJEWSKI,JAKU

BOW S.J.

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych1501022431239939372664942P.B. INBUD BIELSKO 

Sp. z o.o. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 5,9600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 28,7400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 43,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,3200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 59,7700Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 128,5200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072725503916481006627Karbon 2 Sp. z o.o.

 1,5900Tworzywa sztuczne170203

 0,9100Żelazo i stal170405

 3,8000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 115,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,7700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082434904506312652313TLL sp. z o.o. sp. k.

 52,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ27.10.Z277839653 000486342463083ArcelorMittal Poland 

S.A. Oddział w 

Świętochłowicach

 42,6670Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 3,4200Zgorzelina walcownicza100210

 1 279,2500Cynk twardy110501

 36,5200Popiół cynkowy110502

 12 444,1300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,3500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 4,3640Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,6000Inne niewymienione odpady130899

 10,9800Opakowania wielomateriałowe150105

 496,9600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,7540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0200Metale nieżelazne160118

 0,4400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,8400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1770Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0050Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0020Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,1000Tworzywa sztuczne170203

 0,3000Aluminium170402

 78,7200Żelazo i stal170405

 0,6200Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,3000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0160Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317E41.00.B2735354716422244489Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp.  z o.o.

 1,1800Zużyte opony160103

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0266Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0250Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3000Tworzywa sztuczne170203

 0,5626Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0162Aluminium170402

 4,0250Żelazo i stal170405

 156,8400Skratki190801

 42,5000Zawartość piaskowników190802

 3 439,0600  640.91Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201032778732206452283169WILPO S.C. ZIOMEK 

WOJCIECH, ZIOMEK 

MIKOŁAJ

 0,0300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Aluminium170402

 0,0600Żelazo i stal170405

 0,0300Inne niewymienione odpady190999

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022780732659542246682USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

IWO TOPOREK
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 7,9500Opakowania z drewna1501033675333509372695960PREFABED Sp. z o.o. 

Sp. komandytowa

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434145496462932267GALEN 

REHABILITACJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723204679371104431H&B Design 

Aleksandra Wójtowicz

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092723145906443189608Apteka ECHINACEA 

S.A. KWAPIEŃ 

RAFAŁ

 0,0600Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280G50.20.B8517239985512177678AUTO-SERWIS 

"TROJAK"-SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0530Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,0280Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,1120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania z metali150104

 0,0480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0340Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3200Zużyte opony160103

 0,0430Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 3,0500Metale żelazne160117

 0,2100Metale nieżelazne160118

 2,6300Tworzywa sztuczne160119

 0,3400Szkło160120

 0,2470Inne niewymienione elementy160122

 0,1070Baterie zawierające rtęć160603

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726720946441039750JERZY WYDMAŃSKI; 

NZOZ OŚRODEK 

WCZESNEJ 

DIAGNOSTYKI I 

LECZENIA 

NOWOTWORÓW; 

SPECJALISTYC

 11,3300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304H55.30.A2731944846481636647KON-MAC Andrzej 

Konopski Restauracja 

Mc Donald's

 3,3900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,4300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,7500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 4,0200Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030705783745471073768METAMORFOZA 

ALICJA 

SZYMKOWSKA

 0,0203Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022416477306272580575ANNA SWADŹBA 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

CENTRUM

 0,0370Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,1420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033645466716423195190PCN GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0450Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707302445471756898NZOZ "I-D MED" S.C. 

GADT-CHABAŁOWSK

A IWONA 

GADT-FRĄCZEK 

DIANA

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032419695858111743234Gabinet Weterynaryjny 

LUX-VET Marta Waga

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091519811275751233552APTEKA VITA MGR 

FARM. ELŻBIETA 

FOKS

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716739676491092143INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

GAWLICKA GRAŻYNA

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DA15.13.A2711868206460001174PPHU BURAKOWSKI

 0,2900Zużyte opony160103

 0,1520Tworzywa sztuczne160119

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102779535216321840008AUTO SERWIS 

"VIP-CAR" S.C. 

EWELINA 

STASIOWSKA, 

SŁAWOMIR 

STASIOWSKI

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,7000Zużyte opony160103

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0200Metale żelazne160117

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,8950Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.11.B2721199196340033711PRZEDSIĘBIORSTWO 

PROJEKTOWANIA I 

REALIZACJI 

PROINTECH SP. Z 

O.O.

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 10,6700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 132,8700Żelazo i stal170405

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501491835731058471LEKARZ 

STOMATOLOG-GABIN

ET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA 

STARCZEWSKA
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706208226391012274GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOLANTA 

PĘCZEK-GRUDZIEŃ

 6,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B2768770836321794739AUTO-DEALER Sp. z 

o.o.

 0,2200Opakowania z drewna150103

 0,8900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0000Zużyte opony160103

 0,6700Filtry olejowe160107

 0,3900Tworzywa sztuczne160119

 0,9100Szkło160120

 7,9400Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206010004522225470048343Spółdzielnia "Pokój"

 0,1400Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0300Inne niewymienione odpady080399

 2,1800Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 0,8490Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,9670Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0170Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0060Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,0160Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1350Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 73,3870Opakowania z papieru i tektury150101

 18,7750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,0100Opakowania z drewna150103

 0,0600Opakowania wielomateriałowe150105

 1,6230Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0870Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2370Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6958Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0540Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0530Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,9600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,0100Żelazo i stal170405
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 5,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,8800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206G50.20.A2410738255472099385AUTO - SERWIS 

WISŁA S.C. 

WŁADYSŁAW I 

ADRIAN WISŁA

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405785814980216419MEDIS+ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 46,8700Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303082202100466452536529PODIUM POLSKA SP. 

Z O. O.

 30,6860Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,7990Opakowania z drewna150103
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 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych1501020726931226521608629"ORKA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,2700Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1515283919491697043PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"CHODENT" S.C.

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2709271536341175413PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM.HALINA 

KAŹMIERCZAK-ROJE

K

 0,2600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005357586391705735Urząd Gminy 

Krzyżanowice

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022780709476262390749Lecznica dla zwierząt 

Adam Morawiecki
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030709209965531720965DOM OPIEKI ,,NA 

CYRHLI" Agata 

Sanocka

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428731375472142230PRZYCHODNIA 

"DAGAMED" 

DAGMARA SOŁTYK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I64.11.Z0106849605250007313POCZTA POLSKA SA

 247,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 34,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4000Opakowania z drewna150103

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 11,8000Zużyte opony160103

 0,2600Filtry olejowe160107
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 0,2000Metale żelazne160117

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,9860Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 3,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 21,4000Drewno170201

 0,5000Ołów170403

 2,9000Żelazo i stal170405

 163,3000Papier i tektura191201

 78,7000Odpady z dodatków inne niż 

wymienione w 07 02 14

0702150707318645471420997SIGNIFY POLAND 

BIELSKO Sp. z o.o.

 42,4000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 221,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 801,5000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 9,0000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 15,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 3,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,7000Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 1,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507
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 1,0000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 25,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 71,2000  71.20Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 1,7000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190806

 0,0300Odpady z systemów membranowych 

zawierające metale ciężkie

190808

 1,3000Zużyty węgiel aktywny190904

 318,4920Odpady tworzyw sztucznych0702132408318446472458703ŚLĄSKA FABRYKA 

OKIEN KNS SC 

CYRAN NORBERT, 

BACA SEBASTIAN, 

MĘDRALA 

KRZYSZTOF
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 4,8700Opakowania z papieru i tektury150101

 4,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,2300Żelazo i stal170405

 4,1820Odpady tworzyw sztucznych070213DL30.02.Z2766759366462441581WILK ELEKTRONIK 

S.A.

 0,0420Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0010Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1970Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 20,0850Opakowania z papieru i tektury150101

 13,0520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2480Metale żelazne160117

 0,0410Metale nieżelazne160118

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0630Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031207182856771310078KATARZYNA MOLEK 

NZOZ BABYDENT

 37,8400Skratki1908013630838266392008872PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 17,9000Zawartość piaskowników190802

 30,9400  7.83Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782914019542361029Joanna Kalita-Jóźwik 

CENTRUM 

STOMATOLOGICZNE 

"JOKO-DENT"

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 221,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012776960476292212596LTL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 17,6800Gruz ceglany170102

 349,8420Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 8,7400Szkło170202

 28,6700Odpadowa papa170380

 2,5000Żelazo i stal170405
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 13,4900Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729031396441088955GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PIOTR KAGANIEC

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521805825732581074NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKO-STOMAT

OLOGICZNA 

BLU-DENT SC

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082436173765532515687"Kos Auto Serwis" 

Adam Kos

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0610Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0210Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0200Inne niewymienione elementy160122
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 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728944129372109873Indywidualna Praktyka 

Lekarska lek. med. 

Maciej Majcherczyk

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503361005751019238NZOZ IWO-DENT 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

MARIA IWANIUK

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722940486321181451INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

TOMASZ ŻUROWSKI

 0,2560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436993394980264105NZOZ PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

"MAR-DENT" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208CA11.20.Z2719656356331000965Zakład Odmetanowania 

Kopalń "ZOK" Sp. z 

o.o.

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0320Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211
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 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0730Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0722975735471881020NZOZ "REUMA-MED" 

S.C. 

GRZESIOWSKA-MIKA 

ALINA, MOSKAŁA 

ROMAN, SŁOTA 

ZBIGNIEW

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.24.Z2400189426391856730Barbara  Figura

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735906886442359669Gabinet 

Ginekologiczny  Piotr 

Dłubis

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717451416461068140Kazanowski Bolesław

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092436374626462934800IPHARM 5 SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033601445917722327228Krzysztof Motyl 

Stomatolog

 1,0800Zmieszane odpady opakowaniowe1501060709303976461050571Kropka Zbigniew - 

F.H.U. KROPKA

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427770506262965629Joanna Wilk Salon 

Urody Looksus

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030729087239372294327STUDIO URODY 

Ryżanowska 

Małgorzata

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767122126481486308SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR 

N.MED.STANISŁAW 

PAJĄK SPECJALISTA 

CHORÓB DZIECI, 

NEONATOLOG

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201243297405GABINET 

WETERYNARYJNY 

SUPERVET ANNA 

STERNAK
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704070486841566631MACIERZYŃSKA-GUZI

K MARIOLA GABINET 

LEKARSKI

 0,0310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143664932526272749198APTEKA 

FLORIAŃSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0037Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3880Opakowania z papieru i tektury1501019328361748971676595BRL CENTER - 

POLSKA Sp. z o.o.

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2430Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,6900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204DN37.10.Z0705112175471008363ZAKŁAD 

HANDLOWO-USŁUGO

WY "WELTMAR" S.C. 

T.FOLTYN, 

M.GMYREK

 0,0111Freony, HCFC, HFC140601

 0,5110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 83,2900Metale żelazne191202

 12,3650Metale nieżelazne191203

 33,1200Tworzywa sztuczne i guma191204

 20,1800Szkło191205

 0,0120Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012436461946462678768FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA OLWET TOMASZ 

KOSTYRA
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 0,0490Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020728599245482088710P.P.H.U. MIRCO 

MIROSŁAW MACURA

 0,3000Odpady tworzyw sztucznych0702132710301236310200340AIUT Sp. z o.o.

 4,1300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,8000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 23,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 12,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,0400Inne baterie i akumulatory160605

 10,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 11,5500Żelazo i stal170405

 0,3000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,2344Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082761226286272300386PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE "KARAŚ" S.C. 

TOMASZ KARAŚ, 

EUGENIUSZ KARAŚ, 

MICHAŁ KARAŚ
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 0,0230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2600Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0470Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032417036116292371343KARCZ JACEK 

CENTRUM ZDROWIA 

ZWIERZĄT SILVET 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033662485586482564737STUDIO PAZNOKCI 

"KAJA" KAROLINA 

SZUMIHORA

 29,3700Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.20.A2405182489691362413P.H.U "LUPUS" 2 

Ewelina Wilk

 1,6650Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 274,3900Żelazo i stal170405

 2,0230Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z2720347906481083800Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"DENS"
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 0,1760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0330Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 2,4900Opakowania z papieru i tektury1501012726596856411006510E.V.I. ELECTRONICS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7610Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2490Aluminium170402

 0,4650Żelazo i stal170405

 126,7000Żelazo i stal1704051469525001231281809TREE CAPITAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775692316252078536WOJCIECH BOREK
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 21,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733966386391014959Zygmunt Benart 

Indywidualna Praktyka 

Lekarska

 3,0000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.20.Z0700862115530101496PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"TUŃCZYK" J.BĄK 

A.WALASZEK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7720Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110006649936290011824Dąbrowska Fabryka 

Maszyn Elektrycznych 

DAMEL

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2200Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 729,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 5,6000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 20,5400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,8000Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,0600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 5,5200Inne niewymienione odpady120199

 4,8600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,3160Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307
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 0,3500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5200Zużyte opony160103

 0,1333Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141521825469491910873UNITED PROCESS 

CONTROLS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000Freony, HCFC, HFC1406012408717086462813367KBS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,9400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0840Tworzywa sztuczne170203G52.31.Z9320000568961171623Przedsiębiorstwo 

Farmaceutyczne 

APEXIM S.A.

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160004983425730104737BANK SPÓŁDZIELCZY 

W KONIECPOLU

1177



 1 915,0000Odchody zwierzęce020106A01.24.Z0727281229372343847"DROBEK 2000" Sp. z 

o.o.

 2,1000Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181

 0,5000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,1200Aluminium1704022723224546261004359Hale 

Namiotowe-Lesław 

Ciasnocha

 0,1200Żelazo i stal170405

 2,5490Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

08031824358624094921978743J sp.zo.o. Sp K.

 1,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,9600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4800Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401080027434325730102603Zakład produkcji 

Obuwia Wiesław 

Baldowski

 0,0037Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417939339491969180ALEKSANDRA 

SZCZYGIEŁ GABINET 

STOMATOLOGICZNY,

PORADNIA 

LEKARSKA
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782383356422848359NZOZ  SALUS S.C. 

DYTKO & 

GRANOWSKA

 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718763346411201950PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MARIOLA STEMPIN

 30,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070203530076911424340Energorecykling - Jan 

Mech

 19,4100Żelazo i stal170405

 0,1520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0703815079371285817NZOZ 

"PERFECT-DENT" 

ŁODZIANA EWA

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766860936472207757GRUPOWA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIAREK 

"GAUDIUM" S.C.

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.B0006652546311333244Dom Pomocy 

Społecznej "NASZ 

DOM"

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2768839656442998820NZOZ PRO-FEM S.C.

 0,6700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418488069491936252CENTRUM 

MEDYCZNE KIERACH

 0,0180Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052415552636492202131ELEKTROMECHANIK

A POJAZDOWA 

"ELECTRO-CAR" 

BOMBA ADAM

 0,0380Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113
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 0,1500Metale żelazne160117

 0,0100Metale nieżelazne160118

 0,1020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709593196461078368INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KRZYSTYNIAK 

MAREK

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501012435278455482665633ALTRO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721206966341595523Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Klaudel-Suszyńska

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012731670566462017587NZOZ Stomatologia 

Rodzinna Maria 

Pisarczyk

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0091Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G52.48.G1516995505751722050HOGER Sp. z o.o.

 28,0600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 46,4400Odpady proszków powlekających0802012720196266440514628VITKOVICE MILMET 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,7400Osady i szlamy z fosforanowania110108

 1,9600  0.78Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 8,7000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 7,6200Popiół cynkowy110502

 4 047,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 93,7400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 218,4200Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 1,6200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 11,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 11,7800Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 44,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 28,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 127,4200Opakowania z drewna150103

 1,6800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 15,8500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 360,3000Żelazo i stal170405

 229,0100Mieszaniny metali170407

 6,9200Odpady metali zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

170409

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764009556481025352GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAGDALENA 

MICHNIEWSKA-TOMC

ZYK

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0025Inne baterie i akumulatory1606052405336445741043531Janusz Jackiewicz 

Sklep "ART" RTV AGD

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2705721706381036959Mechanika Pojazdowa 

Franciszek Bam

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0060Płyny hamulcowe160113

 0,3500Inne niewymienione elementy160122

 27,2260Wodorotlenek sodowy i potasowy060204O90.02.Z2780654326262714583Centrum Usług 

Specjalistycznych 

Cent-Rat Sp. z o.o.

 1,1510Odpady zawierające inne metale 

ciężkie

060405

 0,0150Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 13,9800Metale żelazne191202

 32,6000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783427206443208926SPECJALISTYCZNE 

GABINETY 

LEKARSKIE 

SONO-DENT S.C. 

MARIA I TADEUSZ 

PIANKO

 2,4000Opakowania z papieru i tektury1501012435291695741940791Firma Raf-Terk Rafał 

Baran Producent 

opakowań tekturowych

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032710338546341107587INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK.MED. 

MAREK OCIEPKA

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033685317496422951270Studio Kosmetologii 

Per Lei Aleksandra 

Koncewicz

 8,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.11.Z1506451205770008201Anna Kaczorowska 

Zakłady Mięsne JÓZAN

 0,6000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,9360Skratki190801

 0,0000Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012766030106332008041"SALUS" SP. Z O.O.

 0,3500Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 0,7170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780911456292254330"MEDICO-ZĄBKOWIC

E" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3113Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434383665751886248VENO - MED B. 

JENDRYSIK, W. 

KIEŁEK s.j.

 1,3500Żelazo i stal1704052410974875741925596"FAMAR" 

FABRYCZNY 

MARIUSZ

 21,7600Tworzywa sztuczne i guma191204

 1,7000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 11,5400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 1,5300Opakowania z papieru i tektury1501012408620986462824425"AUTO-CENTRUM" 

M.Z. KIERAT SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427611199491996981MARCIN DOBIECKI 

"DENTAL-MED" 

Gabinet Protetyczny

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709253846321062278GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

RENATA 

MALISZEWSKA-OLEK

SZAK

 0,0080Zużyte roztwory trawiące080316O90.03.Z2407964446472455515ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ

 2,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 4,1600Odpadowa papa170380

 0,2700Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182767305816412078339ZESPÓŁ SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄC

YCH NR 3 IM. JANA 

PAWŁA II

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0083Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8670Żelazo i stal170405

 0,3290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434891806482770419NZOZ PORADNIA 

SCHORZEŃ NACZYŃ 

ANGIOSAN ANDRZEJ 

DANIK KATARZYNA 

DANIK SPÓŁKA 

JAWNA
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 0,1806Opakowania z papieru i tektury1501012432051206472370693DZIUBA DOROTA

 0,0539Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0260Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0727387879372349092MEDIC PHARMA 

Janusz Borowski Sp. J.

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405103017651089039Salon 

Fryzjersko-Kosmetycz

ny "URODA" 

Małgorzata 

Oświecińska

 1,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DL31.62.A2719760826420023703Fabryka Urządzeń 

Sygnalizacyjnych i 

Teletechnicznych 

SYGNAŁY  S.A.

 0,0900Żelazo i stal170405

 2,9900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053622988846351836425SISTAL Marlena 

Bańczyk i Monika 

Jóźwik-Wagner Sp. 

cywilna

 15,2100Zużyte opony160103

 0,2110Płyny hamulcowe160113

 0,2360Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 581,3530Metale żelazne160117

 9,4200Metale nieżelazne160118

 15,3450Tworzywa sztuczne160119

 3,7670Szkło160120

 1,8450Inne niewymienione elementy160122

 8,5440Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4560Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801
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 0,7000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802775760536312321579BP SERVICE CENTER 

EWA CZAJKOWSKA I 

JANUSZ 

CZAJKOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0725265366521607305NZOZ 

"LARYNGOLOGIA" 

S.C. Z.BAJOREK 

M.LASKOWSKA

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033673164576342896149TOMMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0850Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 36,7000  0.74Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

1908143662494056252459244RSW SYSTEM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,9800Metale żelazne191202

 35,2000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082766081996351261143F.H.U. "LUCAR" 

Dariusz Łuczyk

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0950Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,7800Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0250Płyny hamulcowe160113

 0,1200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0400Inne niewymienione odpady160199

 0,2300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0206Aluminium170402

 0,8930Żelazo i stal170405

 4,0700Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113631531076452545008SAVEPOL 

POLIRETANY SP. Z O. 

O. SP. K.

 14,8000Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 29,2400Inne niewymienione odpady080199

 26,2200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,8950Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1189



 1,5800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,5500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Zużyte opony160103

 0,2500Szkło160120

 10,4300Opakowania z papieru i tektury1501011474935375213681831DISTRIBEV ORBICO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 18,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DL31.20.B2769428636431617240PRZEDSIĘBIORSTWO 

"OPA-LABOR" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0700Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

0804102719424106321000194POLAK AGNIESZKA 

FIRMA A & J

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 3,2400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,2000  0.00Odpady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 04 02 

19

0402200115177375210123622CWS-BOCO Polska 

Sp. z o.o.
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 33,6000Inne niewymienione odpady040299

 0,2090Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)060704

 28,4000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 8,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,0440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130006794706511535403ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 

IM.KS.PROF.JÓZEFA 

TISCHNERA

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782945696312428076For Help Sp. z o.o.

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726819116481068108EWA CODOGNI 

LARYNGOLOGICZNY 

GABINET LEKARSKI
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 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,9900Opakowania z papieru i tektury1501010149211435252109503GEFCO POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,7400Papier i tektura191201

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102727003306311028707Prodrol sp. z o.o.

 66,1500Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080729109386521604790BLECK ART MARCIN 

JURCZYK

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z2720556686461072696Praktyka 

Stomatologiczna Edyta 

Kocur

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082780147206422830448PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCJI 

KRUSZYW SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724410706261068224MAREK 

KORZENIOWSKI

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0707925589371313548Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Lek. 

Stom. Małgorzata 

Porębska-Pszczółka

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142700672886470519820"ELEKTRO-INSTAL" 

mgr inż. JAN ANTONI 

SZULC

 0,0150Inne baterie i akumulatory160605

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033645229376341971989INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

ANNA PRZEMYK

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092404207109691459294LEKOLAND SZWAJA 

S.J.

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712362676340062612F.H.U. "REDENT" 

ROMAN MICZA
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 0,0021Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733966506391015031Grazyna Banet 

Indywidualna Praktyka 

Lekarska

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020703631715471468892PRYWATNA 

PRAKTYKA 

WETERYNARYJNA 

DARIUSZ KULPIŃSKI

 1,2240Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110003409606250010617GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA PSARY

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042718339516251070165SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA EWA 

HERBA

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012413920226472270879NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ M.R. 

DENTAL MICHAŁ 

RUTKOWSKI

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

1194



 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 17,1050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.50.Z1506035875730220194PHU TAR-MAG 

MAŁGORZATA 

TARASEK

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7300Filtry olejowe160107

 0,7000Inne niewymienione elementy160122

 1,4930Zwroty kosmetyków i próbek0706813621409605532518964FIRMA 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWA "KAMIL" 

KAMIL GAWLIŃSKI 

IMPORT-EKSPORT 

SP. Z O.O.

 10,2150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5000Opakowania z metali150104

 0,2800Żelazo i stal170405

 1,0070Opakowania z papieru i tektury150101DA15.13.A2400221396470515928ZAKŁADY MIĘSNE 

BERGER IRENA I 

BONIFACY BERGER 

SPÓŁKA JAWNA

 1,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,1020Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

1195



 0,3000Inne niewymienione odpady0702992403720816422945996ASTECO POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,5000Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 3,9000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,7800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1140Inne niewymienione odpady070299DL33.30.Z2738313246342266684AUTOROBOT-STREFA 

Sp. z o.o.

 2,2410Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0690Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,0000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,0610Inne niewymienione odpady100899

 187,8820Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 6,3660Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 11,0320Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,4190Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 56,0120Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,8980Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

1196



 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0540Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z drewna150103

 3,0580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0000Tworzywa sztuczne160119

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,5090Tworzywa sztuczne170203

1197



 0,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0000Aluminium170402

 1,6800Żelazo i stal170405

 0,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0239Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704250805481543201Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Marta Łaskawiec

 0,0966Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182767658179542223907Powiatowy Urząd  

Pracy

Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Tworzywa sztuczne i guma191204

 91,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052416383975742040807LIZUREJ 

STOLARSTWO 

ARTYSTYCZNE 

SPÓŁKA JAWNA

 0,2200Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 1,4500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1300Opakowania z metali150104

1198



 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3600Szkło170202

 0,3500Żelazo i stal170405

 0,0008Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022414066819542392679HALINA OPALIŃSKA - 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

PRZYJAZNA 

STOMATOLOGIA

 0,1180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 13,1000Opakowania z papieru i tektury1501010171746001230936438IMMOCHAN POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 73,9200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082767679636491911925DARIUSZ NIEPIEKŁO 

PPHU HURT-OIL

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030726754375531602556MEDICAL HOUSE 

BARBARA 

DUDKA-ŻYREK; 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

1199



 0,1100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704106705481043935GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY TERESA 

KWIATKOWSKA-FOLT

YN

 0,0650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132761030226342693050XV LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄC

E IM.RTM WITOLDA 

PILECKIEGO

 0,1590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0035Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 178,5130Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.32.A0704365855480016132PERROT-POLSKA Sp. 

z o.o.

 1,3660Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,2400Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,0500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,1000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1450Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

1200



 0,6100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724599706411276824GABINET LEKARSKI 

DR N.MED. DARIUSZ 

MERCIK

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110008616606262624934Szkoła Podstawowa nr 

54 im. Wacława 

Kuchara

 0,0650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501707059490287260PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI KAZIMIERZ 

JACEK KLIMALA

 1,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080728676165532115344AUTO SERWIS 

DANIEL Ponikwia 

Daniel

 3,2530Zużyte opony160103

 0,2800Filtry olejowe160107

 1,2200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

1201



 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401143389691419449Centrum Fizjoterapii 

"FIZJOFIT" sp. z o.o.

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033699664036462497564STUDIO MONIKA 

WO¬NIAK

 0,0978Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2400110416472357669NZOZ "ESKULAP" 

DUDEK LEKARZ 

MEDYCYNY I LEKARZ 

STOMATOLOG 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0580Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032405674206332151212GABINET 

WETERYNARYJNY 

VET ANIMALIS 

LEK.WET. ŁUKASZ 

STANISZ, TOMASZ 

BARABASZ S.C.

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092766843326391737824HELIKON FARMACJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

1202



 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780430866342215445INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MIŁOSŁAWA NIEMIEC

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033674503006482783126Dream Nails Kamila 

Florjańska

 1,5090Opakowania z papieru i tektury1501013688729476272754242DORA-FOOD SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,2000Opakowania z drewna150103

 4,7140Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0860Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0190Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318O90.02.Z2705324436310000078KOMART Sp. z  o.o.

 0,7500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,4600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

1203



 645,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 1 702,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 521,3200Opakowania z metali150104

 164,2400Opakowania wielomateriałowe150105

 3 410,6200Opakowania ze szkła150107

 158,3600Zużyte opony160103

 0,0310Filtry olejowe160107

 17 272,9000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 9 476,4600Inne niewymienione odpady190599

 1 152,1600Papier i tektura191201

 143,2600Metale żelazne191202

 2 312,7800Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 82 308,9800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 7,2000Opakowania z papieru i tektury1501012762650036312210710A3 Producent Flag M. 

Szymura, M. Szymura 

spółka jawna

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033670474549372113337Gabinet Podologiczny 

PodoComfort Edyta 

Wróblewska

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733173896251018437NZOZ ILDENT 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

ILONA 

RYCHEL-KRZEMIŃSK

A

1204



 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765229835482190874NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MEDIKA" S.C.JAN 

SCHAB,EWA 

SCHAB,PAWEŁ 

SCHAB

 4,8200Opakowania z papieru i tektury1501012715390806260001560AG-ROLBUD ANNA 

WYRWOL GABRIEL 

MATEJA SPÓŁKA 

JAWNA

 1,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033617021206482774340Salon Urody "Monroe 

Look" Karolina 

Szczylik

 0,0001Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733811706391112828INDYWID.SPECJAL.P

RAKTYKA LEKARSKA 

LEK.MED. JOANNA 

SIUDKOWSKA 

GABINET 

AKUPUNKTURY I 

HOMEOPATII

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032705911156391028393Prywatna Praktyka 

Lekarska Jolanta 

Paliga

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733713256481954318PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

MAŁGORZATA 

WOJTANOWSKA-DILL

ING

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DI26.40.Z0065646955750007871PATOKA INDUSTRIES 

Ltd Sp. z o.o.

 1,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 315,4800Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0460Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,4600Żelazo i stal170405

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162401369896262791135MIEJSKI ZARZĄD 

DRÓG I MOSTÓW

 0,7420Żelazo i stal170405
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 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202270513948P.W.Trans-Quadro 

Sp.zo.o.

 0,3100Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 6,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022432796666342414245NA KRAKOWSKIEJ 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

MAGDALENA 

KAMIENIARZ

 0,0046Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160723502965471914498"SADI POLSKA - 

AGENCJA CELNA" 

Sp. z o.o.

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503922395741301714Praktyka Lekarska 

Danuta Strugińska

 0,8810Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082402256589541506810Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

MARAMURESZ 

Aleksandra Solecka

 0,0910Filtry olejowe160107
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 0,5410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735216646311328668PRODENTIN Janina 

Walczyńska

 1 472,9400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012715875066490003203Zakład Budowlany 

Kazimierz Orman

 1 520,5000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,1800Odpadowa papa170380

 80,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,5500Odpady proszków powlekających0802011505535765730217246''PROTOS''Technika 

Pożarnicza Andrzej 

Dzieciaszek

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 11,5000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502O90.01.Z2721698926481058682Usługi 

Ogólnobudowlane 

Kanalizacja Transport 

Krzysztof Modlich

 629,6010Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 2 623,0080Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 26,2800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.14.Z0727481719372177739TECHNOCAR Dominik 

Korzonkiewicz

 0,5800Inne niewymienione odpady160199
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 0,1360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780061746321599185PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

MICHLEWICZ NZOZ 

MICHLEWICZ MARCIN

 2,2000Opakowania z tworzyw sztucznych1501022780576166292297492"POLIMER-EKO" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0002Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021519816185731627118GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM.BEATA 

KUREK

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213A01.41.B0035457116340015570Zakład Zieleni Miejskiej

 0,0670Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,8440Żelazo i stal170405

 1,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082404296456252316214PROTRUCK Sp. z o.o.

 10,1200Zużyte opony160103

 0,5900Filtry olejowe160107

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101271042209Apteka Farmacja mgr 

J.I. Kozłowscy spółka 

jawna
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 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 50,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012780488996482229861OMEGA - ZAKŁAD 

SIECI WODNO - 

KANALIZACYJNYCH 

IRZYK JAROSŁAW

 1,5000Żelazo i stal170405

 60,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 2,8800Skratki190801L75.11.Z1513984165751865341Gmina Ciasna 

(Oczyszczalnia 

ścieków w Ciasnej)

 81,4600  19.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,0000Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

0901072428652969372662340BESKIDZKIE 

CENTRUM 

ONKOLOGII - SZPITAL 

MIEJSKI IM. JANA 

PAWŁA II W 

BIELSKU-BIAŁEJ

 0,8000Olej opałowy i olej napędowy130701

 17,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 150,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,2000Żelazo i stal170405
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 3,0190Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 121,5350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 32,3000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,5560Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 8,1260Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012435774646391946746Tomasz Mrozek, 

Mechanika - 

Blacharstwo

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 1,0000Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1000Metale żelazne160117
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 0,0200Metale nieżelazne160118

 334,8050Odpady tworzyw sztucznych0702132738848176462367488ALUPOL PACKAGING 

SPÓŁKA AKCYJNA

 7,2240Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 1 379,6090Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 25,5200Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 1,0000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 2,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 9,1040Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 498,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 352,0650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 576,3600Opakowania z drewna150103

 10,1200Opakowania z metali150104

 2 232,5600Opakowania wielomateriałowe150105

 28,8800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 165,7800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 53,6600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,6100Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104
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 2,6200Aluminium170402

 2,1800Żelazo i stal170405

 18,6920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082710963006431626463PRZEDSIĘBIORSTWO 

"EURO-KAS" SP. Z 

O.O.

 19,9000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 2,5200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z drewna150103

 17,3300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,9330Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,7600Zużyte opony160103

 2,9910Filtry olejowe160107

 0,5920Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2,5670Metale żelazne160117

 0,4000Tworzywa sztuczne160119

 1,6678Szkło160120

 0,2920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,5200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 9,6200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 30,9490Odpady tworzyw sztucznych0702132765983256482326274Johnson Matthey 

Battery Systems Sp. z 

o.o.

 0,0460Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0640Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,0380Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 435,0720Opakowania z papieru i tektury150101

 22,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z drewna150103

 2,8980Opakowania z metali150104

 11,7170Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,9380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8670Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,2560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6860Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0810Metale żelazne160117

 1,2110Metale nieżelazne160118

 1,4960Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,9070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,3940Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 42,9650Inne baterie i akumulatory160605

 3,7930Aluminium170402

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776700136431628290LARYNGO-MED 

IZABELA 

BRATEK-JAWOR, 

BARBARA KONOPKA 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764404759690003066GABINET 

DIAGNOSTYKI I 

LECZENIA 

OSTEOPOROZY 

WOJCIECH 

PLUSKIEWICZ

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415168896443055641Ortodoncja Urszula 

Rojek
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033805506839372713818MARZENA ŁA¦ 

STUDIO URODY 

ESTETIC

 1,1600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709042781555896441746499USŁUGI 

OGÓLNOBUDOWLAN

E SOBCZYK ALICJA

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709443066421033081SŁAWOMIR SKULSKI

 16,4500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.23.Z5309923407561002738Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"AGRO-MAS" Sp. z 

o.o.

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7100Opakowania wielomateriałowe150105

 4,3700Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 15,3200Żelazo i stal170405

 9,7500Opakowania z papieru i tektury1501011213876086762431701BLACHPROFIL 2 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 368,9500Żelazo i stal170405

 1,1700Papier i tektura191201

1216



 0,1630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031507226135731084132NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRYWATNA 

PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA 

STOMED ANNA 

KAPUSTECKA

 3,7000Zużyte opony1601032761613446482285210BIG CAR J. I W. 

KRAWCZYK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022783168976482516454SZPITAL 

ZABORZE-Sp. z o.o.

 0,8940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0770Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429309299491911832ESTEDENTIS 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

DENTYSTYCZNA 

LEKARZ DENTYSTA 

ALEKSANDRA 

MAJCHRZAK

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767206546311332871Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Cieśla-Szumniak Zofia
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410782775481215129INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

ARKADIUSZ GÓRNIAK

 0,1540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706270495531068275Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Ilona 

Łatanik-Marek

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053647318206491194398LIMBA Aldona Turek

 0,1800Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 2,2600Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DH25.13.Z2724497006260000460Conbelts Bytom S.A.

 2,2800Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 4,2100Odpady tworzyw sztucznych070213
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 74,4200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 2,2200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 4,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,3300Opakowania z drewna150103

 18,1200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,6000Żelazo i stal170405

 0,0170Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802013662751826462949115PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

MEDICUS TROJAN 

LEBUDA SC

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych1501022429043465482454534Grzegorz Kubeczek

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0155Miedź, brąz, mosiądz1704010708462485471747669INTER WIBA Sp. 

Jawna

 0,0080Aluminium170402

 1,3620Żelazo i stal170405
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 0,1550Papier i tektura191201

 6,4700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142404347359542345711F.H.U.CONTRAKT 

ADAM GOIK

 1,1040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Inne niewymienione odpady1001990000554848730007409LEIER POLSKA 

SPÓŁKA AKCYJNA

 852,3800Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,9000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 72,2200Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033654520805472165633LUMAC'S Sp. z o.o.
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 1 027,0000Gruz ceglany1701022413821186412489870PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

KOSTAL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1 288,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 6,4330Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G51.90.Z0106921481130089950LEROY MERLIN 

Polska Sp. z o.o.

 3,6600Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,7300Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,3200Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 405,1030Opakowania z papieru i tektury150101

 144,5520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 505,5150Opakowania z drewna150103

 0,0140Opakowania z metali150104

 467,9800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9700Opakowania ze szkła150107

 0,6800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,1380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,6300Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 4,8300Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

1221



 56,9400Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1300Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,3700Inne baterie i akumulatory160605

 1 070,9700Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 316,4600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 71,7790Żelazo i stal170405

 419,9600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,5150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502032402069166321897379BUDKOP SP. Z O.O.

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2729165806381049583PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAGDALENA 

BANASIK

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2408270215481643888APTEKA 

OGÓLNODOSTĘPNA 

"NA BANOTÓWCE" 

BIESOK 

MAŁGORZATA
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 13,9800Skratki190801O90.01.Z0705057195530006711ZAKŁAD USŁUGOWO 

PRODUKCYJNY 

GOSPODARKI 

WODNO-ŚCIEKOWEJ 

" ISEPNICA "

 283,2800  113.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2768860016391764057"PRO FEMINAE" 

IWONA AERTS, 

JANUSZ PALIGA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013610549677262656219CENTRUM 

MEDYCZNE MEDILEO 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092782585566472337543APTEKA "GEMINI" 

KONTNY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,1500Papier i tektura1912012726894276431005488FIRMA TOM PIWEK 

TOMASZ
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521820785741204572Daria Nawrot P.P.H.U. 

,,NADAR"

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802030705981355481134365"GABINET 

WETERYNARYJNY 

S.C. LEK.WET. 

PAWEŁ I KAROL 

FARUGA, 

MIROSŁAWA 

FARUGA

 19,6000Opakowania z papieru i tektury1501012433309015482663841FPUH MOKATE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 115,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,1000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800006866356481012929DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ NR 1

 0,2450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112415521419542700833NZOZ Szpital 

Specjalistyczny 

Im.E.Michalowskiego 

MED Holding S.A.

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,1130Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 28,5020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4470Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0230Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0630Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,0620Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180007894826341000323Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w 

Katowicach

 0,3370Tworzywa sztuczne160119

 0,2100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4200Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023803278806262555334Przychodnia 

Wterynaryjna Sznupa 

Agnieszka 

Grzeszczak-Cienkows

ka
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 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038109904298571451131INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

JAKUBOWSKA 

JOLANTA ANNA

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030700256525471450768GABINET 

STOMATOLIGICZNY 

WŁADYSŁAW 

BUŁAWA

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033674230936472455099SKIN CLINIC 

KOSMETOLOGIA 

MEDYCZNA I 

ESTETYCZNA EMILIA 

KUSTOŚ

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706396846261154188GABINET 

GINEKOLOGICZNY - 

JOLANTA 

MARKWITZ-DOKTORO

WICZ

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112702079806351031006Mechanika Pojazdowa 

Witek Henryk

 0,0000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206
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 0,1160Odpady tworzyw sztucznych070213E40.11.Z2732042606420000642PGE ENERGIA 

CIEPŁA SPÓŁKA 

AKCYJNA (dawniej 

EDF POLSKA 

SPÓŁKA AKCYJNA)

 17,2200Inne niewymienione odpady070299

 105 101,3600Popioły lotne z węgla100102

 13 547,6300  4,952.31Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 10 01 

20

100121

 1,2010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,7630Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4000Zużyte opony160103

 0,3730Filtry olejowe160107

 0,2280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 16,0960Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2300Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 3,8800Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,1600Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2400Inne baterie i akumulatory160605

 33,3600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2 918,7360Żelazo i stal170405

 8,8000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 186,8800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 286,5200Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305083624032177322176369ZAKŁAD ROBÓT 

SANITARNYCH 

"SANATOR-BIS" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 18,2200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012776424656422737708FIRMA USŁUGOWO - 

PRODUKCYJNO - 

HANDLOWA 

REM-STAR S.C. LEON 

STARZYCZNY, 

BRONISŁAW 

GRAJNER

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092721964529540007329IPHARM PRESS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401634376412246802CREATIVE 

FRYZJERSTWO I 

KOSMETYKA 

SANDRA FOLTYN

 12,2800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206G50.10.A2729125236411045645KANCLERZ Sp. z o.o.

 0,1600Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,8500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,2300Zużyte opony160103

 1,4200Filtry olejowe160107

 2,9500Metale żelazne160117

 3,1200Tworzywa sztuczne160119

 1,5500Szkło160120

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych1501021503831869491478737RRS TUNING S.C.

 2,9200Zużyte opony160103

 95,1300Kwasy trawiące110105DJ28.51.Z0704484185481001380JET Sp. z o.o.

 6,6000Cynk twardy110501

 14,5000Popiół cynkowy110502

 2,0000Inne niewymienione odpady110599

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0460Odpady tworzyw sztucznych070213DN36.12.Z0725327846381572942PPMM "MEDROS" p. 

z o.o.

 3,2300Inne niewymienione odpady070299

 10,1000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 454,3220Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1340Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 2,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2660Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 157,8600Opakowania z papieru i tektury1501010721586475482126899WYDAWNICTWO 

"ARKA"

 0,2740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,8960Aluminium170402

 0,2100Opakowania z papieru i tektury1501012403992179542559211WAELZHOLZ POLSKA 

sp. z o.o. (dawniej: 

THEIS POLSKA sp. z 

o.o.)

 0,0850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 42,7120Żelazo i stal170405

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735139506261886342PRYWATNA 

PORADNIA 

WIELOSPECJALISTY

CZNA DR N. MED. 

JOANNA CICHOŃ

 0,1600Inne oleje hydrauliczne1301132433930436443504903TOOLMEX SERWIS A. 

BADURAK, G. BULSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2510Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0930Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1140Filtry olejowe160107

 4,6400Metale żelazne160117

 0,0270Tworzywa sztuczne160119

 0,0880Inne niewymienione odpady160199

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0510Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

1231



 0,8000Odpady tworzyw sztucznych0702133699053996381672454ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-WDR

OŻENIOWY 

ARKADIUSZ URZOŃ

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,9000Żelazo i stal170405

 1,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052416745205482623362FIRMA 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWA "M & A" 

MATEUSZ MICHNIK, 

ADAM MICHNIK 

SPÓŁKA JAWNA

 15,7400Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729478466481023560GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

POKRZYWNICKA

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729594479541467406INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM. ANDRZEJ 

ZAKRZEWSKI

 4,3430Inne niewymienione odpady0702990000385056250010586Fabryka Przewodów 

Energetycznych S.A.

 77,8100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 226,6010Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,0610Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 1,8600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 15,1370  8.78Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 24,8580Inne niewymienione odpady120199

 2,5780Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,2820Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 77,8600Opakowania z drewna150103

 2,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,1160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,5100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5960Zużyte opony160103

 0,2220Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2780Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1290Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800723304199372235690PUBLICZNE 

PRZEDSZKOLE 

SAMORZˇDOWE NR 2

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701402526481045834SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

SPECJALISTA 

CHORÓB OCZU 

JOCHAN KRYSTYNA

 1 179,8600Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080722862279372244418"DRUKARNIA 

DIMOGRAF" Sp. z o.o.

 14,0000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 4,5000Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 21,5000Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,1160Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0400Zdyspergowany olej zawierający 

substancje niebezpieczne

080319

 1,2800Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409
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 2,6200Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 8,0400Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 15

080416

 18,5200Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 37,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 9,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7000Opakowania z metali150104

 0,7600Opakowania wielomateriałowe150105

 41,1400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 106,2700Metale nieżelazne160118

 0,1610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768144966472223087NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

STOMATOLOGIA-PRO

TETYKA S.C.

 0,0920Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 6,0000Skratki1908012408102915771933399ZESPÓŁ USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

KOZIEGŁOWACH

 4,5000Zawartość piaskowników190802

 159,7300  23.56Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082430954529372664600MUSCLE CAR S.C. 

ANNA KIJAS, 

RADOSŁAW ANIOŁ

 2,7380Zużyte opony160103

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,4740Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030012701965751574425DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ-DOM 

KOMBATANTA 

IM.ŚW.RAFAŁA 

KALINOWSKIEGO

 0,1500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410777866262690693KOSMODENT RAFAŁ 

KRUSCH

 10,5200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702803630971885742059439FABO POLAK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,1200Inne niewymienione odpady070299

 0,1400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3500Opakowania z drewna150103
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 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Żelazo i stal170405

 2,9600Tworzywa sztuczne160119DN37.20.Z2780509566272468950EKOPARTNER 

SILESIA Sp. z o.o.

 87,6000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,2470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432621056381807747"MEDICA CENTRUM" 

SPÓŁKA Z O. O.

 1,3740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031519934035732476414CENTRUM 

MEDYCZNE 

ŚW.ŁUKASZA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1850Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728995156291063680NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

DENTES 

KRAKOWIAK-WZIĄTE

K KRYSTYNA

 0,1390Opakowania z tworzyw sztucznych1501022404567196342221500Firma Usługowa 

"Wujek Marek" Marek 

Rejowicz

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0700534769371171545URSZULA CIERNIAK - 

WAWRZKOWICZ 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY.

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0034867996440510412APTEKA PRYWATNA 

KRAWCZYK-GAJOWI

EC SPÓŁKA JAWNA

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709540616451046786NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MED-SERWIS" 

JANINA HRYNEK

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434846046381510616ALEKSANDRA 

CHOLEWA GABINET 

KOSMETYCZNY
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 0,0572Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021506732055751009487Gabinet Weterynaryjny

 3,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052731791546381138074GANINEX Barbara 

Gazda

 0,8400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2330Zużyte opony160103

 0,7750Filtry olejowe160107

 1,3950Tworzywa sztuczne160119

 0,8160Szkło160120

 2,3700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010727303209372345763"FORMET" SPÓŁKA 

JAWNA WOŹNIAK, 

BOROWIEC

 2,9000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,5500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401381497132350031Apteka "NOWA"  

Studzińska Jolanta

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719115276451057442KATARZYNA CHMIEL 

- SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 2,0200Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DJ28.72.Z2723787406421009585Constantia ColorCap 

Sp. z o.o.

 39,5580Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0350Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 124,6540Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 68,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 183,1210Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,5780Opakowania z drewna150103

 829,6700Opakowania z metali150104

 27,0800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 17,6800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 19,1100Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,5200Aluminium170402

 37,9000Żelazo i stal170405

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406698306521340641MARON URSZULA 

FANTASY-NAILS

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092403265146412373156"SALIX" Chrabka, 

Kobiela Sp.j.

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706635135481127916INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MANOWSKI ANDRZEJ

 3,4300Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118G51.90.Z1514720645732313190PW FORMATEX 

Lewandowscy Spółka 

Jawna

 2,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2400Aluminium170402

 1,4500Żelazo i stal170405
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 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012735263772220292856GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BEATA FIK-GWÓŹDŹ

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,5330Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z008007160P.P.H. ANITEX Anita 

Korzekwa

 0,1220Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,3090Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4130Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1330Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Metale żelazne160117

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082413094236452099690Usługi Inżynierskie i 

Budowlane Mariusz 

Cieśla

 2,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 30,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,6400Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,2500Aluminium170402

 572,2400Żelazo i stal170405

 5,7200Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 24,6800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716726436471035202INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

SŁOMCZYŃSKI 

JACEK

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1401Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1503219895731704014PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNO-D

IAGNOSTYCZNA 

POLIDIAGNOMED.PR

O-MED TOMASZ 

ZAGZIŁ

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032401741166342008663Gabinet Weterynaryjny 

Jarosław Walkiewicz

 1,1200Skratki1908012769884866351636896ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

WODOCIĄGOWEJ

 0,0600Zawartość piaskowników190802

 380,0000  3.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092434312306412531589SZÓSTA APTEKA 

ZDROWIT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,9350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208E41.00.A2705455466490000512Rejonowe 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o.

 0,1230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0430Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0240Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,5300Aluminium170402

 5,2300Żelazo i stal170405

 168,3800Skratki190801

 113,3300Zawartość piaskowników190802

 4 741,9300  820.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501012434567436392005951VIRIDIS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania z papieru i tektury1501012415143305860055782YOMED Joanna 

Wawrzyniak

 0,0015Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052764290546351579773BUTRANS Sp. z o.o.

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2900Zużyte opony160103

 0,2800Filtry olejowe160107

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0080Tworzywa sztuczne170203

 0,0500Inne niewymienione odpady0602992404164766452268193SEBAL - SEBASTIAN 

PASIŃSKI

 0,0400Żelazo i stal170405

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408318096252361752PRYWATNE 

PORADNIE 

STOMATOLOGICZNE - 

IWONA DOROBISZ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728487319372379762MONIQUE Salon 

Kosmetyczny Monika 

Mazgaj
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 0,3800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040707881959371546784Jerzy Drabek 

"DRABEX"

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2782094706252246554Apteka VITAMINKA 

s.c.

 0,4000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702800723515395471914765INTER GLOBAL 

Sp.zo.o

 0,0210Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,5500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130007230236262626672Szkoła Podstawowa nr 

5

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092776814596481815812APTEKA "TILIA" DR 

FARM. JOLANTA 

KWIATKOWSKA

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163681232235842763014APLITT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,7400Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052411028286342312935FIRMA BUDOWLANA 

RAFAŁ KOWALCZYK

 2,8600Opakowania z papieru i tektury1501012436473485751887147HOGER MB SP. Z 

O.O.

 0,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2200Żelazo i stal170405

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706042726321042123GABINET CHORÓB 

KOBIECYCH I 

POŁOŻNICTWA 

OPALIŃSKA 

BARBARA
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 0,1460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774070896351645091"MED-ART" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.12.Z1521867399491921954NZOZ Przychodnia 

Lekarska Nord Med 

Sp. z o. o.

 0,4390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769011146312298165HIPOKRATES spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

 0,0120Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

0705132762613019691165546APTEKA "REMEDIUM" 

AB M.AWRAMIENKO, 

J.BEKUS S.J.

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033683700806462960418INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA LEK. 

DENT. AGATA 

OGRABISZ
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 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722984379372248362NZOZ "KARDIOLOGIA 

BIELSKO-BIAŁA" S.C. 

K.GRUDNIEWICZ-STR

OŃSKA, T. 

WENGLORZ, 

T.WIETRZNA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033618408786391911044Studio Kosmetyczne 

Na Ostrogu Barbara 

Olejnik

 0,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010704116685481009625POLOCZEK JERZY 

Firma Transportowo - 

Produkcyjna - 

Handlowa "POLO" 

Jerzy Poloczek

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032776724896491239132PRZYCHODNIA 

WTETRYNARYJNA 

KATARZYNA KLIM

 0,0150Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702040034676906310100199Przedsiębiorstwo 

Wdrażania Diagnostyki 

Technicznej 

"TECHNICAD" sp. z 

o.o.

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

1248



 0,0320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1960Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Inne baterie i akumulatory160605

 0,0200Drewno170201

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043704521906891044403DYDA DARIUSZ 

PRYWATNY GABINET 

LARYNGOLOGICZNY

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717140406481061572PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MYKIETÓW-SMALEC 

BEATA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0140Opakowania z tworzyw sztucznych1501022419452025732829249FIRMA USŁUGOWO 

HANDLOWA 

AUTO-KOMPLEKS 

WODNIK S.C

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3230Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062411513766272674721PROBET PRO Sp. z 

o.o.

 0,0650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2520Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0290Zużyte opony160103
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 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,8800Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401082405788365771141267P.P.H.U. IGUANA 

LIDER Leszek 

Starczewski

 2,2600Opakowania z papieru i tektury1501012432312636423182709NPS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,5500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0860Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160034838906390010681Pawilony Handlowe 

"DY-WY-TA" Gerard 

Klimża

 0,0480Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.12.Z2733839726271046454NZOZ Przychodnia 

Medycyny Rodzinnej

 3,2500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,1940Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0440Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 1,2700Opakowania z papieru i tektury1501010007717205751025078ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 

IM. ADAMA 

MICKIEWICZA

 0,8200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania ze szkła150107
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 0,4000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417484995771891695MARTYNA 

DUDA-BIAŁA 

GABINET 

KOSMETOLOGII 

LECZNICZEJ I 

PIELĘGNACYJNEJ 

COSMED

 0,1150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729244086491054852NZOZ ATUT Grzegorz 

Drabek

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.A2774767136262649880FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

KEMES-AUTO  

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 33,0090Żelazo i stal1704052762555426511706371ŻORY - MIASTO NA 

PRAWACH POWIATU

 0,0570Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111N85.11.Z0002917016450009346Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej REPTY 

Górnośląksie Centrum 

Rehabilitacji im. gen. 

Zietka

 0,0620Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112
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 0,0270Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,2000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0490Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2410Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0340Zużyte opony160103

 0,1260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2640Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0220Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 28,4160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 20,3720Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,1600Skratki190801

 0,5080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1515086615732358092MEDAR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 42,2390Opakowania z papieru i tektury1501013617063297773249610FRESH LOGISTICS 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 17,5110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 224,1460Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182766952296462443261PPI CHROBOK 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 6,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,4500Zużyte opony160103

 475,9500Żelazo i stal170405

 5,8600Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716777586271104039GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

SZCZEPAŃSKA-KRA

WCZYK HALINA

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych1501022705253836310000977VAN - WYTWÓRNIA I 

HURTOWNIA 

ŚRODKÓW 

CZYSTOŚCI 

ZBIGNIEW DZIADEK

 9,9400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012405312665482500613METANA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,5113Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,7600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 3,7950Żelazo i stal170405

 2,2000Opakowania z papieru i tektury1501010162093901181495039"CENTRUM 

MEDYCZNE MAVIT" 

Sp. z o.o.

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0620Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0064Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4425Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0152Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101
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 17,7225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,5805Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775533946492063445"MEDICUS" Sp.z o.o.

 0,0470Opakowania z papieru i tektury1501010003220866311078941Sąd Rejonowy w 

Gliwicach

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0620Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1840Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0070Inne baterie i akumulatory160605

 0,0330Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,5590Żelazo i stal170405

 148,1440Kwasy trawiące110105DJ27.31.Z2761051276292099591BHH MIKROHUTA Sp. 

z o.o.
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 21,1000Alkalia trawiące110107

 63,3277Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4880Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 1,9590Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,2940Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 1,4850Inne niewymienione odpady120199

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6590Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 15,7700Żelazo i stal170405

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434843725732848241Przychodnia Medycyny 

Rodzinnej Maryla 

Furmańczyk i Rafał 

Furmańczyk sp.j.

 4,2500Opakowania z papieru i tektury1501012418437956412512735ENERGO INSTAL S.C. 

PATRYK KWIECIEŃ, 

ROBERT 

KARKOWSKI

 2,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9800Zużyte opony160103G50.20.A2409738576391361112PIT-STOP Jacek Solich

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501012708955886251079456WYDAWNICTWO 

TRIADA WOJCIECH 

WICHER

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,8580Aluminium170402

 104,7650Papier i tektura191201
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 0,7000Opakowania z papieru i tektury1501012778711486462560995Z. P.H.U. 

Chrobok-Klimczok s.c.

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502314189490241016GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

ZALESKA-RAJCZYK

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132406233306452427668KPE 

NIERUCHOMOŚCI 

SPÓŁKA AKCYJNA

 6,8400Żelazo i stal1704052717273096450008648"GIKO" SP.zo.o

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033657047065482677240SALUS USTROŃ Sp. z 

o.o.

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4400Odpady z polerowania i wykańczania0401091500820945731017710P.P.H. AVANTI 

KOWALCZYK I 

WSPÓLNICY Sp. J.

 0,2800Opakowania z papieru i tektury150101

 5,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040704863185471013803Firma Handlowa 

"DAVIS" Kazimierz 

Hanusiak

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431879296342815576MEDSERVICE PRO 

BIS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
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 0,0000Zmieszane odpady opakowaniowe1501061513955765741043318PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

"FERGOPOL" PAWEŁ 

KOWALCZYK

 42,4300Zużyte opony160103

 1,9930Filtry olejowe160107

 1,1300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509445845751037124ZBIGNIEW 

MUSZEWSKI LEKARZ 

RODZINNY-PEDIATRA 

- MIRAL

 0,7700Wodorotlenek sodowy i potasowy0602040001442595860005608SGS POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,1300Sole i roztwory zawierające cyjanki060311

 0,2550Sole i roztwory zawierające metale 

ciężkie

060313

 0,4800Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314

 0,0200Odpady zawierające inne metale 

ciężkie

060405

 1,8800Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 4,9600Opakowania z papieru i tektury150101

 18,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,6300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,5500Opakowania ze szkła150107
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 2,4100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9300Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1250Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0950Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 34,5100Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 9,5800Inne niewymienione odpady190999

 0,2440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2400338649491921931NZOZ Przychodnia 

Nadrzeczna Sp. z o.o.

 23,8500Inne niewymienione odpady1201991500243525771005699STALKON 

CZĘSTOCHOWA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717016696341142000SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.MED.JERZY 

ŚWITAŁA

 0,0720Zmieszane odpady opakowaniowe1501062404396329541439812MCC MARIUSZ 

CABAŁA

 0,4600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DL31.20.B2729465006381036729HOLDUCT  Sp. z o.o.

 0,0180Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1810Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3060Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0840Miedź, brąz, mosiądz170401

 6,3360Aluminium170402

 1,0500Żelazo i stal170405

 120,0000Metale żelazne1912022417289766431752736ECOM Sp. z o.o.

 280,0000Metale nieżelazne191203
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 10,0000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 0,0410Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041505818745751016139Międzynarodowe 

Usługi Pogrzebowe, 

wyrób trumien, usługi 

cmentarne Henryk 

Mryka

 0,3016Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0400016466452180972ZAKON 

POSŁUGUJĄCYCH 

CHORYM OJCOWIE 

KAMILIANIE

 0,2965Roztwory utrwalaczy090104

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,5130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 7,3200Skratki1908011513979029492195763Gmina D±browa 

Zielona

 0,4000Zawartość piaskowników190802

 2,5000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 29,5800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010013832105490003355PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE 

"DERMEX" SP.z o.o.

 0,0520Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112404512259371479846INSTALACJE 

KLIMATYZACYJNE, 

WENTYLACYJNE I 

ELEKTRYCZNE 

Sławomir Zboralski

 0,0380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 19,4800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 36,0700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 19,9100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0005Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2761320066422574407APTEKA AVE S.J. 

MGR FARM. 

GABRIELA SZULC , 

MGR INŻ. ROMAN 

SZULC

 0,0750Papier i tektura191201

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032738483426251354690ESTETICA 

LASER-MED IWONA 

PŁAZA

 0,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012418153046423149008PAWAR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 3,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,9100Żelazo i stal170405

 20,6400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417628555472127710OŚRODEK 

PRZECIWDZIAŁANIA 

PROBLEMOM 

ALKOHOLOWYM
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762256826391630368LUBOŃ MARCIN

 0,0050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801062736963179542192294"VIOLA" 

I.ŁAZARCZYK-GOLEŃ 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,8700Miedź, brąz, mosiądz1704012768587146452226823STALKOL SPÓŁKA 

CYWILNA ADAM 

KOLENDA, TOMASZ 

KOLENDA

 0,3950Żelazo i stal170405

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132725370602220042065ŻŁOBEK MIEJSKI W 

MYSŁOWICACH

 0,0760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033666733049542577781ARTESMED 

STOMATOLOGIA 

ŁUKASZ KWOLEK

 0,8100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z2705879642220011981Firma ANDIMEX 

Andrzej Koziołek

 0,0040Freony, HCFC, HFC140601

 0,0340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 4,4900Zużyte opony160103

 0,0760Filtry olejowe160107

 0,2010Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,0980Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0500Płyny hamulcowe160113

 1,0780Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 202,1000Metale żelazne160117

 10,2320Metale nieżelazne160118

 3,7370Tworzywa sztuczne160119

 4,9950Szkło160120

 2,5680Inne niewymienione elementy160122

 9,1860Inne niewymienione odpady160199

 0,1150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1540Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 2,9020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4290Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 4,0200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705042404493466481532899INSTALGEO USŁUGI 

PROJEKTOWO-WYK

ONAWCZE I 

GEODEZYJNE 

MICHAŁ 

BRONKOWSKI

 5,4290Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010081330196470508638P.H.P.U. 

"IZOL-PLAST" Sp. z o. 

o.
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 3,9550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 19,3300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,3520Żelazo i stal170405

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709674316481068982Gabinet 

Stomatologiczny Jerzy 

Nowosielski

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728905206471020407PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

MAŁGORZATA GLIWA

 0,1630Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022434132256342822748TESTDNA 

LABORATORIUM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 20,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012701207466430000299MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SP. 

z o.o.

 0,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 200,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 145,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104

 884,5000Opakowania ze szkła150107

 1,4000Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0100Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0100Inne niewymienione elementy160122

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1 059,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 16,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 118,8000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 12,8000Żelazo i stal170405

 786,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 420,1000Papier i tektura191201

 1,3000Metale żelazne191202

 734,9000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0011Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022780243502220555089NIEPUBLICZNE 

CENTRUM 

STOMATOLOGII 

ANTONINA 

KRZISZ-AUGUŚCIK

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4500Inne niewymienione odpady0201992766767759542309477SZKOŁA POLICJI W 

KATOWICACH

 6,5000Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301

 0,0070Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 21,1750Metale żelazne160117

 0,2230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 1,2340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0790Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5600Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0090Inne baterie i akumulatory160605

 1,5440Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,4650Aluminium170402

 0,9620Żelazo i stal170405

 3,9000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182408224432050001333KUKA ROBOTER CEE 

GMBH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ ODDZIAŁ W 

POLSCE

 0,2100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415759176261946400Studio Urody elle 

Elżbieta Pisko

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419787406412520982IZBA WYTRZEŹWIEŃ 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
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 0,2050Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040106002585220002274DO & CO POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0360Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 4,3730Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,1100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2550Opakowania ze szkła150107

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0740Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163647881216351838507Kancelaria Notarialna 

Maria 

KOchan-Kopczyńska, 

Dominika 

Kopczyńska-Skwara 

notariusze s.c.

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417490046342764407NZOZ NOWADENT 

Nowiński, Śniatowski 

Spólka Partnerska

 0,0840Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130007230176262624911Szkoła Podstawowa nr 

4 im. M. Kopernika

 0,0160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409626586262918943OMNIS Sp. z o.o.

 0,1830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033678892886482783882CENTRUM 

MEDYCZNE 311 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,1800Inne oleje hydrauliczne1301133621867775532519030OLBET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,0000Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 31,8000Żużle odlewnicze1009032410960515742028781ODLEWNIA ŻELIWA 

"J.TERLECKI" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 39,9000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908
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 17,3000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707695655531500465JADWIGA KRYCZKA 

GABINET LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY

 0,0040Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013562775626371943704SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ

 0,4730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0800Opakowania z papieru i tektury1501012405599685482509152MAX-POLSKA Sp. z 

o.o.

 0,6000Opakowania wielomateriałowe150105

1271



 0,0420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1950Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,8590Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0470Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0430Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603803633946096392009067Marek Zaczyk, Granica

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030700311155481007856P.U.H.~KROPKA~ 

KROP IRENA Gabinet 

Kosmetyczny "Kati"

 0,1680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131521808435751885800POWIAT LUBLINIECKI

 0,1730Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6320Żelazo i stal170405

 0,2050Kwasy trawiące110105E41.00.A0023938775470083658AQUA S.A.
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 3,2900  0.16Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 159,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 11,0400Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 1,8700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania ze szkła150107

 0,1850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3950Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0300Zużyte opony160103

 0,2550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0440Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0460Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0500Szkło170202

 0,8350Tworzywa sztuczne170203

 0,8230Miedź, brąz, mosiądz170401

 29,8000Żelazo i stal170405

 362,9000Skratki190801

 40,0000Zawartość piaskowników190802

 13 020,0000  3,303.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 540,0000  477.00Inne niewymienione odpady190899

 2,9440Papier i tektura191201

 1,2360Odpady po autoklawowaniu odpadów 

medycznych i weterynaryjnych

198001

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501011505376145731097258BOŻENA 

CHOLI-JANUS STUDIO 

FRYZUR, SOLARIUM

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765701506461783380MG Cosmetics 

Gondzik Monika

 7,8500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107242968429BIOPOLONIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AK

CYJNA

 15,7600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304G52.11.Z0010131865480075330PSS Społem Konsum 

Robotniczy

 5,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7822Żelazo i stal170405

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418501636511627163ALDONA ŁUKASIK 

BELLADONNA

 0,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.61.Z2766538059542307515Wytwórnia Betonów i 

Prefabrykatów "KKIM" 

Sp. z o.o.

 0,2000Wybrakowane wyroby101382

 0,1000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404026816331647141BRACHACZEK 

ELŻBIETA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWEJ

 0,0012Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0028Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,6700Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012715592726350004059PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE "RESPOL" JÓZEF 

RZESZUTEK

 2,6900Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,1290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412552715532239951STOMATOLOGIA 

LEKARZ DENTYSTA 

ANNA BŁACHOWIAK

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2404011389542559228NZOZ NOWMED 

Zbigniew Nowak,Michał 

Nowak Sp. J.

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717939096261045453INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

EWA CHOJNACKA

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433069666342469329PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Michał Makowski
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 0,0340Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090721825455471882054APTEKA 

"MAŁGORZATA" DR 

N.FARM.MAŁGORZAT

A 

PORĘBSKA-BUDNY, 

MGR 

FARM.MAŁGORZATA 

GAWOR SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0450Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801122706473536340195543ELBUD w Katowicach 

Sp. z o.o.

 0,0310Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0100Osady z klejów i szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080411

 0,7200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,7400Inne niewymienione odpady120199

 0,5200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,5200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5700Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,7900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1700Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0250Inne niewymienione odpady160199

 168,9900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 1 205,7200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 50,2460Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 23,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 20,7300Tworzywa sztuczne170203

 0,6550Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,9900Aluminium170402

 260,7350Żelazo i stal170405

 35,0700Mieszaniny metali170407

 2,4600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 5,9000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 26,3020Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,5000Skratki190801O90.01.Z1521879579491915014Zakład Gospodarki 

Komunalnej Gminy 

Mstów

 0,6000Zawartość piaskowników190802

 97,9000  13.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012710572636340189896CHŁODNICTWO - 

A.G.D. HABURA 

JÓZEF

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

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

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301043669481906472577862KR CENTER SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 12,1400Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,2000Inne niewymienione odpady070299

 0,0600Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,0700Osady z klejów i szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080411

 0,0500Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080413
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 0,0600Odpady ciekłe klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415

 1,8440Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 6,8200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,8800Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180

 0,6000Szkło170202

 8,4600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,8280Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111F45.21.A6307828807780001070Skanska S.A.

 8,0000Opakowania z drewna150103

 5,6200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 275,4400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 464,7800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 32,8200Drewno170201

 0,2000Tworzywa sztuczne170203

 1 116,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 34,0200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 409,3660Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 5,3250Zmieszane odpady opakowaniowe1501064700736387290207769Amerigas Polska 

(dawniej:SHELL GAS 

POLSKA Sp. z o.o. 

Terminal 

Przeładunkowy Gazu 

Płynnego)

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Inne niewymienione elementy160122

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,6600Miedź, brąz, mosiądz170401

 76,1200Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429280459372288114Lidia Leśniak Salon 

Kosmetyczny La bella
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731384226422076833KACZMARCZYK 

BOGUSŁAW

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.B0006865756451111041Dom Pomocy 

Społecznej w 

Miedarach

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733082556341762470SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

LEK.STOM. JOANNA 

MESYASZ

 4 093,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012418160906452519873Zakład Robót 

Drogowych ORFIN sp. 

z o.o. sp. 

komandytowa

 3 019,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727609706331020436NAWRAT 

KATARZYNA

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083671115546462953602"AUTO-ROZRUCH" 

DARIUSZ PRYJOMSKI 

PIOTR PRYJOMSKI 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0700Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703
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 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7000Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,1000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 27 362,8000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705049302173438981011638BERGER BAU 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 10,3800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402888316332072010INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

KRZYSZTOF LIZAK

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G51.90.Z0127551145222439012Pure Solve Polska Sp. 

z o.o.

 63,4200Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 41,8970Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020700978125531061244Gabinet Weterynaryjny 

Mieczysław Kasiński

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024326652457162506667GABINET 

WETERYNARYJNY 

MICHAŁ JÓŹWIK

 1,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032000676995422971792CENTRUM BOCIAN 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 132,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012410767986452474863METALSOLUTION Sp. 

z o.o.

 1,6840Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402221501526825731045267P.P.H. "PRAX" 

LESZEK ROGALA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430738065482661434"FREESTYLE" 

SPÓŁKA CYWILNA 

ALEKSANDRA 

WIERZBICKA I 

KAROLINA GÓRSKA

 0,1460Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800723489689372024875PRZEDSZKOLE NR 37
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033676399605482683996LOOKSUS by Aneta 

Łacek

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727515406521033672WRÓBEL-LETKIEWIC

Z MAŁGORZATA 

PRAKTYKA 

STOMATOLIGICZNA

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 9,6000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

1912122419115006342779490VIVASTO S.A.

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769443946312295149PORADNIE 

WIELOSPECJALISTY

CZNE sp.  z o.o.

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,6000Zużyte opony160103F45.21.A2739096359541139257HYDRO-BUD Aneta 

Trzebińska

 0,0060Opakowania z papieru i tektury1501012429680795482394559GOMELL SERVICE 

SERWIS OGUMIENIA 

SZYMON WARDAS

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania z metali150104
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775353736471012247FREESTYLE 

KATARZYNA MAZIARZ

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033647443716461871598WELOWNIA Andrzej 

Mrowiec

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091519722465751707004APTEKA MGR 

FARMACJI 

PRZEMYSŁAW 

SUCHARKIEWICZ

 35,9500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304H55.30.A1509243579490574278BAJORLAND Ireneusz 

Bajor

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 25,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 401,3500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2500Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,5400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717425046311052835INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

BŁONAROWICZ 

MAŁGORZATA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721273916381018246INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANTONI 

MIŚKO

 2,4000Zużyte opony1601033609590289930267587Firma Motocyklowa 

V-MOTOR Anna 

Wichrowska

 0,1250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2769503546431616513NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD LECZNICTWA 

AMBULATORYJNEGO 

MICHAŁKOWICE 

JAROSZ I 

PARTNERZY

 6 910,0000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

1905032719040656340018686DMS Dagmara Strach

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780395646461884508INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JADWIGA 

PŁONKA-KRZYKAWS

KA

 1,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205A01.11.A2717792306390007377Przedsiębiorstwo 

Rolno-Przemysłowe 

"AGROMAX" Sp. z o.o.
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 0,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 8,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,2800Zużyte opony160103

 0,2120Filtry olejowe160107

 6,3600Tworzywa sztuczne170203

 1,5000Żelazo i stal170405

 0,3500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728634116451057382KRYSTYNA TORBUS 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032411908156261111049PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

REGINA BOROŃ
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413691642220424430FIRMA CELESTE 

JUSTYNA JAŃSKA

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501628709490045746SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM. MAREK 

PARCHAŃSKI 

SPECJALISTA 

ORTODONCJI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509840465771130536GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA 

BŁASIAK-MESJASZ

 2,5100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111F45.21.B2733883436291858847Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

BANIMEX Sp. z o.o.

 40,2400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 13,0500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,1900Odpady spawalnicze120113

 8,1100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3600Opakowania ze szkła150107
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 1,4300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0740Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 107,1600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 67,2000Gruz ceglany170102

 318,5200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,5500Szkło170202

 8,6800Tworzywa sztuczne170203

 284,9700Żelazo i stal170405

 0,2000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 23,2200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 41,3800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2052Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721675115482132291NZOZ w Pogwizdowie

 0,1400Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0076Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182432176136431763349ELSTAN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania ze szkła150107

 0,7190Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,2000Tworzywa sztuczne170203

 3,5000Żelazo i stal170405

 0,2000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 0,2930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776590309542389619NZOZ JK MEDICAL 

SPÓŁKA JAWNA 

JASTRZĘBSKI I 

WSPÓLNICY

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402410549372427797KATARZYNA 

SANETRA GABINET 

KOSMETYCZNY

 440,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053628666969492203296PRES MEBEL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 11,3800Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 6,7200Opakowania z papieru i tektury150101

 28,0140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022406177376262862088STANPLEX Sp. z o.o.

 0,4500Tworzywa sztuczne160119
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719342506521067961INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

ZBIGNIEW BAJOREK

 0,0446Opakowania z papieru i tektury1501013684345556482784717ZOLI PAULINA 

KOSIOREK

 0,0153Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501012765827556262556902CUKIERNIA U 

MICHAŁA MICHAŁ I 

PIOTR KLIMZA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033807812019371044031NZOZ Centrum 

Stomatologii 

Estetycznej i 

Profilaktyki "Bieldent" 

AGNIESZKA SIDZINA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,6070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717716359541281110NZOZ DENTAL 

KAZIBUDZKA EDYTA

 0,0176Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723398705471174357NZOZ ADAMEDICA 

PORADNIA LEKARZA 

RODZINNEGO I 

GABINETY 

SPECJALISTYCZNE 

Barbara Adamus-Sibik

 19,1400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201212778517436292229734Chemokor Sp. z o.o.
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 7,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,7700Żelazo i stal170405362270940MAŁRO-BET Paweł 

Dratwa

 0,0360Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800728720665532265954ZESPÓŁ 

SZKOLNO-PRZEDSZK

OLNY W PEWLI 

ŚLEMIEŃSKIEJ

 26,1000Popioły paleniskowe, żużle i pyły z 

kotłów ze współspalania inne niż 

wymienione w 10 01 14

100115DI26.62.Z2734376916321579604Knauf Jaworzno III Sp. 

z o.o.

 25,8400Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 

i 10 13 13)

101306

 235,6700Odpady z produkcji gipsu101381

 0,8400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 11,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 8,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,7700Opakowania z drewna150103

 1,1200Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2400Zużyte opony160103

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1294



 0,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0580Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8040Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0400Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,3700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603804731069537282471457PUH GAMA Stacja 

Paliw Bieruń Michał 

Święcicki

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776298106481132958GABINET 

KOSMETYCZNY 

"WENUS" 

KATARZYNA KAZIBUT

 11,8830Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DH25.24.Z2000103869661787639BIACOLOR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 10,6100Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 1,3400Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 2,7500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402789565751798857NZOZ PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

OLGADENT S.C.,DR 

N.MED.OLGA 

MICHLEWICZ, 

LEK.DENT. EWA 

PAŁUBSKA

 1,8650Opakowania z papieru i tektury1501012411572615742030217PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"KAMIL" MARZENA 

TOMASZ PAWELAK 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082728470566451027263JÓZEF STYCZEŃ

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409272776441881760NZOZ 

STOMATOLOGIA 

RODZINNA MARZENA 

ZIĘBA-ŁATA
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 3,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082764649326292136949Baza Tranposrtu 

Samochodowego Sp. z 

o.o.

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4200Filtry olejowe160107

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,0080Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031500586709490084841INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ELIZA 

PASEK-SOBCZYK

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729271576451062058GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ILONA 

MAJOWSKA-SPYRA
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 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2767829459691227253Centrum Profilaktyki i 

Lecznictwa Łabędy

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,7500Inne niewymienione odpady1201991500793015731019850FIRMA 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "GOŁĄB" 

ROBERT GŁĘBOCKI

 72,6000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303082402302575731679718PAKART-BIS 

MAGDALENA 

MOSIOŁEK

 6,2100Inne niewymienione odpady1013993620647265732855494ORTLAB SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1080Opakowania z papieru i tektury1501012419120886252070523PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

WORPAK MICHAŁ 

KĘDZIERSKI

 1,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407247526411022940SKORUPKA 

WOJCIECH NZOZ 

MULTI-DENT

 245,5900Opakowania z papieru i tektury150101F45.21.A0112550079510065434METRO Properties Sp. 

z o.o.

 20,9360Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 456,6400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7000Opakowania ze szkła150107

 0,6100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0910Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7000Tworzywa sztuczne170203

 0,1950Aluminium170402

 1,5550Żelazo i stal170405

 3,8600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 50,1200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201019300789828990203024PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWY PIECÓW 

PRZEMYSŁOWYCH 

"PIEC-BUD" Wrocław 

Sp. z o.o.

 0,2400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,4600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 4,4100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 31,1600Żelazo i stal170405

 2,4600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,0600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030006866706442885062DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ NR 1

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706185015531048516PROFESJONALNY 

GABINET KOSMETYKI 

I MASAŻU "IWONA" 

HAGEL-KOKOLUS 

IWONA

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112715180666341589020Areszt Śledczy w 

Katowicach

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 15,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5,6000Gruz ceglany170102

 18,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 3,6100Żelazo i stal170405

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735728166442547572 ADAM O¦RODEK 

LECZNICZO-OPIEKUŃ

CZY I 

WYPOCZYNKOWY 

CHABRZYK I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700907789690043261DENTAL Iwona Płocica

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736606156262156290Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna Karina 

Bielecka

 0,0036Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403332245751575287MARIA 

WRÓBLEWSKA

1301



 0,7800Zmieszane odpady opakowaniowe1501062408452662050001528JST SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0540Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0380Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022738461426491888534Przychodnia 

Weterynaryjna Ilona 

Rynkowska

 0,3300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2768078236272404269NASZA PORADNIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092706556316471001893APTEKA SZCZĘŚĆ 

BOŻE 

MURA-SPANDEL 

SPÓŁKA JAWNA
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 9,7500Żelazo i stal170405DI26.61.Z2712147686310112908Zakład Prefabrykacji 

Betonu Adam Szwan i 

Wspólnicy Sp.J.

 0,2400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201211468469405252563260TENNECO SILESIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 24,0000Wodne ciecze myjące120301

 1,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 349,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 109,6980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 294,7000Opakowania z drewna150103

 0,2160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4610Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3640Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1830Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0690Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 34,8770Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 1,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,9560Miedź, brąz, mosiądz170401

 680,5990Żelazo i stal170405

 13,3660Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 84,0000Ciecze z beztlenowego rozkładu 

odpadów komunalnych

190603

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414214276292052000INGRID HAJKIEWICZ 

PRACOWNIA 

PROTETYCZNA

 0,1900Opakowania ze szkła1501072428848336312645187WYTWÓRNIA 

PRZYRZĄDÓW 

LABORATORYJNYCH 

S.C.

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030705912455481018239INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAŁGORZATA 

WODZIK

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414841786262966209Twój Lekarz Rodzinny 

Katarzyna 

Borecka-Leleń, Monika 

Biniek S. J.

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010723617855532189331ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH

 3,2000Skratki190801

 0,0075Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100035616092220458179ZAKŁAD USŁUGOWY 

D.D.D. TERESA 

WRZOSEK

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776758036422743241NZOZ SALUS 

M.Smolorz I 

E.Kupczak SPÓŁKA 

PARTNERSKA 

POŁOŻNYCH

 0,8400Opakowania z papieru i tektury1501012718069839542239831Wojewodzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 

Katowicach

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 1,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DN37.10.Z1501336509491266030AUTO-ZŁOM 

BUDZIKUR SPÓŁKA 

JAWNA

 244,9700Metale żelazne160117

 14,7950Metale nieżelazne160118
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 2,5600Tworzywa sztuczne160119

 1,7430Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,8540Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 1,1700Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.81.B2402460116312476589"STRZODA" PPUH 

S.C. Maria i Eugeniusz 

Strzoda Ciastkarnia 

"MARYSIEŃKA"

 0,7630Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 1,0030Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767788896252125141NZOZ CENTRUM 

OPIEKI 

ŚRODOWISKOWEJ 

POŁOŻNICZO-PIELĘG

NIARSKIEJ S.C. 

MARIDAN M. 

MARCINIAK, D. KOT

 0,6720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130003198205471752914ARESZT ŚLEDCZY W 

BIELSKU-BIAŁEJ

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6000Żelazo i stal170405

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,1710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0705746439371310662INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOAMATOLOGICZNA 

WOLANIN SONIA

 3,4490Odpady tworzyw sztucznych0702130721597189372179431"WALA" Sp. z o.o.

 3,1460Odpady proszków powlekających080201

 0,4300Alkalia trawiące110107

 9,0800Odpady z odtłuszczania inne niż 

wymienione w 11 01 13

110114

 35,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 16,3500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 46,0900Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 19,8000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,5400Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 5,7500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,8350Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5460Inne niewymienione odpady120199

 5,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,6200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 2,4570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3300Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 13,6600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2000Miedź, brąz, mosiądz170401

 4,5000Aluminium170402

 5,2000Cynk170404

 16,3900Żelazo i stal170405

 0,7800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108G52.31.Z278090157Apteka Kaliska s.c. 

Maria Baran - Matczak 

Agnieszka 

Gruszczyńska

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012431614406462929489PZRE BESTAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,0600Żelazo i stal170405

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032710986356341098782Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Bednarz

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723386102220049854INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA W 

ZAKRESIE PEDIATRII 

MAŁGORZATA 

WOJCIESZYN

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093002970256652779975DJ FARMACJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801062002765525423128129NOWA FARMACJA 

Sp. z o.o.

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039504375377122426904"LUX DENT" HUSSEIN 

NAFEZ

 2,9000Opakowania z papieru i tektury1501010707607365470289696PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE EWANT 

EWA CHWISTEK

 3,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501012415477956381348357TOMASZ KRAWCZYK 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"KRAWACIK"

 0,9000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0848Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731521906461535452EWA 

MAŁAŃCZUK-CHROST

EK PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767558426311342007Gabinet Kosmetyczny 

"Hotel Diament 

PLAZA"

 0,0370Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052416450616262974947GRP ZET Maciej Zapiór

 0,0620Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206
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 0,0720Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,0000Zużyte opony160103

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0450Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0480Płyny hamulcowe160113

 0,1260Inne niewymienione odpady030399DH25.24.Z0106383445220022265Trelleborg Sealing 

Solutions Polska Sp. z 

o.o.

 0,0100Wodorotlenek sodowy i potasowy060204

 130,7590Odpady tworzyw sztucznych070213

 43,6000Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 588,1900Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 1,1130Inne niewymienione odpady070299

 1,5500Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 3,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 4,0700Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,9700Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 11,2200Inne niewymienione odpady130899

 31,2100Opakowania z papieru i tektury150101
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 15,7880Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,3980Opakowania z drewna150103

 10,8800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,7190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 14,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0570Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0310Inne baterie i akumulatory160605

 0,1370Miedź, brąz, mosiądz170401

 52,8710Żelazo i stal170405

 1,9850Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100708441665532014962ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MEDYK" Sp. z o.o.

 1,4730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,2910Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030080611206340127033"INPULS" sp. z o.o.

 0,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0721369245471261257NSZOZ "MEDIDENT" 

Agnieszka 

Homa-Kurczab

 8,6000Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

1305012426106855751881558SERWIS 

SEPARATORÓW I 

KANALIZACJI 

EKO-JURA SNEKA 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 12,1000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 52,3000Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506
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 2 470,9770Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,8400Skratki190801

 12,3000Zawartość piaskowników190802

 100,0000  3.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 3 464,6930Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783206286252266835GRUPOWA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

S.C.HALINA HERÓD, 

ANNA HERÓD, 

PAWEŁ HERÓD

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723619116381562205 PRO-MED Sp. z o.o.

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033644223909372367977"BELLIS" STUDIO 

URODY GACKOWIEC 

ELŻBIETA

 1 205,7800Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z0127755595220002860Makro Cash and Carry 

Polska S.A.

 167,8020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 347,8290Opakowania z drewna150103

 89,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2910Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 404,6500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 5,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 36,2970Żelazo i stal170405

 10,3930Opakowania z papieru i tektury1501013005667106972205796PAGO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 8,4510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3800Opakowania z drewna150103

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0960Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 780,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052711497466440008664"FUD-MEN" 

JAROSŁAW FUDAŁA, 

LUCJAN FUDAŁA, 

LESZEK FUDAŁA 

"SPÓŁKA JAWNA"

 0,8400Odpady tworzyw sztucznych070213

 9,1300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 85,3300Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

1315



 3,3100Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 1,9500Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 1,5300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 94,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 57,6700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,7500Opakowania z drewna150103

 10,1100Opakowania z metali150104

 1,6500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,2900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 15,8600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0952Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 15,4600Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701131666311316642SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

"DENTANA" ANNA 

SKOŁUCKA-MĘKWIŃ

SKA
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723369826461894406INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

PIOTR ŁABUŚ

 0,0750Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402221506547515770401080BROTEX SŁABOSZ 

SP.J.

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 31,6700Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z0728238435532249079ZAKŁADY MIĘSNE 

WOLAS Sp. z o.o.

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434255996482745410EKSPERT STUDIO 

KSENIA 

Krzyżanowska

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427396636481745359AS-Dent Indywidualna 

Praktyka Dentystyczna 

Andrzej Soja

 0,3420Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800723524809372024651PRZEDSZKOLE NR 5

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022771861456481913578BARBARA SLAPKA 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

im. KOTA ARNOLDA
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 0,2240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2762602306412151792PRZYCHODNIA 

REJONOWA - 

SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOT

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182410185886431732248AQUA - SPRINT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2080Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania ze szkła150107

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 88,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,6500Żelazo i stal170405

 5,9600Skratki190801

 10,9100Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402220704376105470280123BIBA STYL SPÓŁKA 

JAWNA

 3,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717731506261283916Gabinet Lekarski 

Położniczo-Ginekologic

zny JANUSZ 

PETEREK
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1501444125731601828GABINET LEKARSKI 

DARIUSZ KOPEĆ

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038516971508711018429Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Monika 

Schonthaler-Pałuchows

ka

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101507966695741033840ZAKŁAD 

FOTOGRAFICZNY 

CZESŁAW 

PODGÓRSKI

 0,6500Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082426063536422496311TOMI-CAR KNURA 

TOMASZ

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030700139335530102254"PLASTMED" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3670Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

0901072706411846321753077SZPITAL 

WIELOSPECJALISTY

CZNY W JAWORZNIE

 0,0550Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,4350Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 62,6405Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 20,0390Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7720Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,2160Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,1000Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0950Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140081184516310000138P.H.U. Technomex sp. 

z o.o.

 0,0563Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030729268045481716481Gabinet Dentystyczny 

Agnieszka 

Kaczmarzyk

 1,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101O90.02.Z0728857849372406743"Sanit-Trans" Sp. z 

o.o.

 30,8800Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 0,0040Odpady spawalnicze120113
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 0,1970Inne oleje hydrauliczne130113

 0,5050Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 35,2990Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 598,8020Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 744,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 765,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 538,4000Opakowania z metali150104

 33,8200Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Filtry olejowe160107

 2,2950Metale żelazne160117

 0,0220Metale nieżelazne160118

 0,9200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 48,8820Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,3600Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 737,1880Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 177,7000Metale żelazne191202

 16,9700Metale nieżelazne191203

 5 953,2000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 30 057,8160Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 2 721,2560Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102782880666431669484"NEFROLUX" LUCJAN 

SOBIERAJ, 

WOJCIECH KAMIŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 108,6670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 7,4020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0660Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 26,7700Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z1501543275741009511PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"DRUK-ALLEGRO" 

S.C.

 1,4500Odpady tworzyw sztucznych070213

 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2700584806431028845NZOZ "M-Dent" Mariola 

Wróblewska

 0,4100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052731969456391010016MANDERA 

KRZYSZTOF 

BLACHARSTWO-LAKI

ERNICTWO-MECHANI

KA KRZYSZTOF 

MANDERA

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1680Filtry olejowe160107

 0,0920Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2280Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,5200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,5670Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082706349429541837346DANIELCZYK 

GRZEGORZ

 0,1900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2730Filtry olejowe160107

 0,5700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213I60.24.B2712136166420402501PTS PAMTRANS 

Henryk Krzyżanowski

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0480Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 56,6200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110702860169370011035AUTORYZOWANY 

WARSZTAT 

"LAKIERNICTWO 

BLACHARSTWO 

POJAZDOWE" 

ZBIGNIEW 

MIESZCZAK
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 0,0400Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,0250Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1500Metale żelazne160117

 0,0700Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403247459491982105DERMATOCHIRURGIA 

ESTETYCZNA I 

LASEROWA KINGA I 

ARKADIUSZ NICER 

SPÓŁKA JAWNA

 0,8000Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

0702170703827485471077921Labolatorium 

Dentystyczne Jacek 

Orszulak

 0,0898Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306
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 0,2200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z2776420286422743235Niepubliczny Zaklad 

Opieki Zdrowotnej 

MEDIPOZ Sp. z o.o.

 0,2200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0220Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0680Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409517105742021342"OTWINOWSCY" 

MAGDALENA 

OTWINOWSKA 

MACIEJ 

OTWINOWSKI 

SPÓŁKA CYWILNA

 10,9900Opakowania z papieru i tektury1501011465993925252550524EPISO 3 DĄBRÓWKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 51,5850Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.52.Z2705602676310200280Gliwickie Zakłady 

Urządzeń 

Technicznych GZUT 

S.A.

 6,5000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 7,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 2,0340Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3400Zużyte opony160103

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 12,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 13,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,5360Miedź, brąz, mosiądz170401

 31,1220Żelazo i stal170405

 0,0000Mieszaniny metali170407

 0,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1 546,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052434141605751886107DA GAMA SP. Z O.O.

 3,8400Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6866Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733050156331608721NZOZ 

LABORATORIUM 

ANALITYCZNE 

"NOVUM" STACHNIAK 

ILONA

 0,4460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142762848746342305622POWIATOWY 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII W 

KATOWICACH

 0,0330Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082905719186641003716ARCELORMITTAL 

CONSTRUCTION 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,9300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 397,1200Żelazo i stal170405
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 0,0200Odpady tworzyw sztucznych0702132780407976412278096PROMUS KATOWICE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0350Inne niewymienione odpady070299

 0,0110Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3,8640Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,2880Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1060Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,1350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0850Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,7150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Zużyte opony160103

 0,0022Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0012Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 64,3410Żelazo i stal170405
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 0,1400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102DG24.13.Z2722665956530008998Firma CHEMPUR 

Marcin Piątek

 0,0730Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3400Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 5,0800Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające związki 

chlorowców

0701071434251255272662255PLASTIC OMNIUM 

AUTO SP. z o.o.

 16,0600Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208

 853,3000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,8000Inne niewymienione odpady070299

 8,2400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 145,8600Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,4200Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 204,0000Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 265,8200Zmywacz farb lub lakierów080121

 2,7000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 1,2000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,9800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,9600Inne oleje hydrauliczne130113

 235,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 41,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 274,0000Opakowania z drewna150103

 68,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 54,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 28,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 122,9000Żelazo i stal170405

 552,4000Tworzywa sztuczne i guma191204

 9,9000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162400090155732588515NZOZ Przychodnia 

Lekarska EUROMED

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,2330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508517995751047631INSTYTUT 

MEDYCYNY 

NATURALNEJ 

ATLANTA SPÓŁKA 

JAWNA 

SKOPICZENKO

 0,2020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103600864165472151973GRM SYSTEMS Sp. z 

o.o.

 0,6520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142767546766291522805POWIATOWY URZĄD 

PRACY

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411605185482076291JOANNA 

WIERZBICKA-CHMIEL 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 15,8600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304150604948"REWERS" Henryk 

Wers

 2,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0700Opakowania ze szkła150107

 0,8650Opakowania z papieru i tektury1501012705409806420000240ELMIKO Sp. z o.o.

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1332



 0,0350Zużyte opony160103

 0,0850Tworzywa sztuczne160119

 0,2270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 12,3800Żelazo i stal170405

 0,0300Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 17,1180Zgary i żużle odlewnicze101003DJ27.54.A0004088532220008849SPÓŁDZIELNIA 

PRACY 

ODLEWNIKÓW 

METALI 

"ELEKTROMET"

 2,7900Zmieszane odpady opakowaniowe1501066343791587891583164SCALA PLASTICS 

POLAND Sp. z o.o.

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704587765481041008DAWID-ŻUR BOŻENA 

GABINET 

GINEKOLOGICZNY

 0,0400Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402221514775935771751468P.P.H.-U. " 

JOLA-MODA" S.C. 

MAREK FERDYNAND, 

JOLANTA 

FERDYNAND-ZIĘBA

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031520659705751035527PRYWATNA 

"SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

GINEKOLOGICZNA" 

DR N. MED. 

ALEKSANDRA 

BARANOWSKA-MOSI

NGIEWICZ
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 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802031506011285731082682GABINET 

WETERYNARYJNY, 

POGOTOWIE 

WETERYNARYJNE - 

LEKARZ 

WETERYNARII 

KAMILA 

DROŻYŃSKA-SEKRET

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2777661159691300777NZOZ "WIELOMED" 

Nowicka & Sawicki sp. 

p. lekarzy

 0,0250Opakowania z papieru i tektury1501012728381466371097876AGENCJA OCHRONY 

OSÓB I MIENIA 

GARDA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1840Tworzywa sztuczne170203

 0,0400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112404628106262477166BEREZA 

MOTOSPORT RAFAŁ 

BEREZA

 0,0100Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0050Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 388,9900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012701207306440011979PREMESO Sp. z o.o.

 5,2400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 3,0800Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767651026452053245PODOCENTRUM 

GABINET STÓP 

KARINA GAWEŁ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722848316341134041SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

JAROSŁAW 

WIECZOREK

 0,2100Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203010275657SODEXO POLSKA Sp. 

z o.o.

 0,1200Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 3,0500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,5900Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 33,8300Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0703831105471026378Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Włodarz Barbara

 11,0000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402090705044475480002845P.P.H.U. "AMANDA" 

BARBARA KANIK

 55,8000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 6,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030701066755531068097INDYWIDUALNA 

PRAKTYKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

DRUGACZ JERZY

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0678Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z0723411626521593359Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotne w Bestwina

 0,0678Roztwory utrwalaczy090104
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 0,1990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 136,7960Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012433420926351832321WEGA-MIKOŁÓW 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,6000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0011Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 16,2050Żelazo i stal170405

 2,4200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030003198076330011056Zakład Karny w 

Jastrzębiu-Zdroju
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 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0590Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,9150Żelazo i stal170405

 0,6020Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 13,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040728686405491643625Robert Kadłubicki 

Firma 

Budowlano-Handlowa 

IGMAR

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022402232116462412214Gabinet Weterynaryjny 

Katarzyna Cebula-Dul

 0,0760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102778062706342461954"TEKNOKOR" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 26,0000Zmieszane odpady opakowaniowe1501062736205966412035347P.P.U.H. ZBIGNIEW 

GERLACH I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 8,9000Odpadowa tkanka zwierzęca0202021505822605750000343ZAKŁAD MASARSKI 

JAN BERBESZ

 753,0000  677.70Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109DJ28.74.Z0027476485730303974PPHU "WKRĘT-MET - 

KLIMAS"  s.j.

 434,8200Inne niewymienione odpady110199

 443,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 293,6000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 244,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 14,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z drewna150103

 33,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132417997236423147311Szkoła Podstawowa nr 

22 im. Julia 

Słowackiego

 0,2280Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764164366441948599INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA IGA 

KRUPA

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415613936443207660ZOFIA NOWAK SOFIA 

BEAUTY LINE

 0,0900Opakowania z papieru i tektury1501011508204005730023826MACIEJ MICHNICKI 

ZAKŁAD 

INSTALACYJNO-BUD

OWLANY MICHSAN

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2500Gruz ceglany170102

 0,4000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,2200Tworzywa sztuczne170203

 0,8000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 3,5700Żelazo i stal170405

 25,1000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 43,4500Odchody zwierzęce020106E40.30.A0002890356340005301Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowice

 1,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0570Opakowania ze szkła150107
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 1,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,8720Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,0640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 14,2530Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5530Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,0900Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 7,5140Aluminium170402

 59,8500Żelazo i stal170405

 6,2080Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 12,7059Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 4,9060Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 0,0185Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0653Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 4,5310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,1225Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

 21,2970Papier i tektura191201

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401483146262667464TERESA III PIKUL 

PAWEŁ

 0,0140Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.54.Z0023926075470172149"KELVIN" Sp. z o.o.

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,3100Tworzywa sztuczne170203

 0,1200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035904494157721212138ALICJA RUDEK 

Przedsiębiorstwo Usług 

Medycznych "Al - 

Med" Laboratorium 

Analityczno - 

Bakteriologiczne

 3,8300Inne niewymienione odpady1201992402044326252293973P.P.H.U. MARLESZ 

Sp. z o.o.

 0,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5870Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 72,3330Żelazo i stal170405

 0,0250Opakowania z papieru i tektury1501012724975736311017997PHUP TRIMPOT 

ELEKTRONIK Zbigniew 

Piela

 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032715537206251443347Poliklinika Doktora 

Bessera

 0,0320Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2717981376411109374GABINET LEKARSKI 

INTERNISTYCZNY 

MARIA KRAWCZYK

1343



 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130011994696392013643SZKOŁA 

PODSTAWOWA W 

GRZEGORZOWICACH

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0300Żelazo i stal170405

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032702372016481766663GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PARECKA-KANIA 

JOANNA

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,2850Opakowania z papieru i tektury150101DE21.22.Z0705147605470045669Zakład Produkcyjno 

Handlowy Bożena 

Martyniak

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,8300Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012700350706451110998DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

"PRZYJAŹŃ"

 0,0023Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725984466261092197Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Renata Bajor

 12,1000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DA15.61.Z2724280006471865748PRODUKCJA I 

USŁUGI MŁYNARSKIE 

ARKADIUSZ 

MUSZALIK
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 0,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050704628785471005904LEŚNIAK 

ALEKSANDRA

 1,0400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,8790Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3200Filtry olejowe160107

 0,0900Płyny hamulcowe160113

 0,0240Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3050Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4720Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502032403095046412369031AQUADROM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4200Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,0000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802415346635771956727ODLEWNIA 

"CEMA-MYSTAL" Sp. 

z o.o.

 2 620,0000Żużle odlewnicze100903

 27 709,0000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 56,6000Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 0,8000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 5,0000Inne niewymienione odpady120199

 0,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0000Zużyte opony160103

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,0000Zawartość piaskowników190802
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2729052566381041110INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA - 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HALINA ZACHARIASZ

 0,3240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521714719491907351NZOZ Przychodnia 

Lekarska 

KSIĘŻYCOWA Sp. z 

o. o.

 0,1150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503505195751094613NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ EVA; 

PRYWATNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA, DR N. 

MED EWA 

OLEARSKA

 9,7000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401082409354725771732063POLBUT 2 Monika 

Podlejska

 1,5000Inne niewymienione odpady040199

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427465396442908811AGNIESZKA STĘPIEŃ 

"MEDICA"
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 0,0206Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729222506471719260PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI LEKARZ 

PEDIATRA 

CZESŁAWA 

SZYMICZEK

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709389616391021480NZOZ 

STOMATOLOGIA 

"CHIR.-DENT.LASER" 

- WŁADYSŁAW 

STEFAŃSKI

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405932806462588901SALON 

KOSMETYCZNY 

BEAUTY CLUB 

KATARZYNA DROBEK

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734633696451661250INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JERZY 

MICHALIK

 0,1747Opakowania z papieru i tektury1501013640428936321776233K&J Celina Bzowska

 0,0146Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,4000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ27.22.Z2725817606340128794FERRUM S.A.

 0,7200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,8200Roztwory utrwalaczy090104
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 0,1100Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 4 581,3700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 55,5600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 72,1100Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 53,3400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 26,7000Odpady spawalnicze120113

 1,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 181,6200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081506023175770200884JERZY LAMCH FIRMA 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWA 

JUREK

 0,9600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,4000Zużyte opony160103

 1,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032715807576481064441GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA 

BIEŃ-GOŁCZYK

 43,5290Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012702208806450202327Przedsiębiorstwo 

Inżynierii Drogowej 

DROG-MOL Wiesław 

Molik

 2,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102
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 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,2150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1960Aluminium170402

 12,4100Żelazo i stal170405

 64,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768736076292173643NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA"MED-MY

DLICE"S.C.BŁAŻEJAK

, OKAS, PORĘBSKA, 

KAIM, 

ŚLAWSKA-DOMI
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032715626476461076180MATUSZEK TERESA

 2,9496Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735459896381403576SILESIA-MED. S.A

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413204072220358791DOROTA SZYJA 

DIALPATEX

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2728591196411102171PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GABRIELA 

KASPERCZYK-SPYR

A

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042766989436341120079Salon 

Fryzjersko-Kosmetycz

ny "elle"

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427762332220858217Studio Pielęgnacji 

Dłoni i Stóp " Belleza" 

Dorota Wróblewska
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 0,0466Opakowania z papieru i tektury1501012781039486271246756PAŁKA EWA "EWA" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE

 0,0064Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023660143756472576199Gabinet Weterynaryjny 

NASI PRZYJACIELE 

Paweł Staniczek

 0,0700Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2411189606443425049PROGRESS PHARM 

S.C. M. SIERKA, M. 

STĘPIEŃ

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031519905639491568771NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOPTNEJ 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"JANÓW-DENT" 

MONIKA 

WYSOCZAŃSKA

 0,3510Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DM34.30.A2769146909542352817HUF POLSKA Sp.zo.o

 493,4000Odpady tworzyw sztucznych070213

 9,2570Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 616,9000Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114

 23,2510Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 1 006,6450Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119
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 11,7970Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 3,9720Odpady izocyjanianów080501

 0,7830Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,4660Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0940Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 80,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 7,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 97,8000Opakowania z drewna150103

 0,1000Opakowania z metali150104

 169,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 81,1830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,4400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 13,4570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,1000Metale żelazne160117

 1,0000Inne niewymienione elementy160122

 0,2240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,9000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1030Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0080Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0140Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,2000Żelazo i stal170405

 4,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,1300Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704DK29.52.A2767106216452207205ATS Aparatura 

Techniczna Śląsk Sp. 

z o.o.

 25,2550Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 8,9900Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,1250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1940Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,6800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 16,4000Żelazo i stal170405

 1,9300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081506033575751011797P.U.H. AUTO-MONIKA 

JÓZEF JASICA

 10,3830Żelazo i stal1704052762376276421936920PPU PIOMET Piotr 

Adamczyk

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2707278566311178677PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Lek.Stom. 

MAGDALENA 

PIETRAS

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0345Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0723473315471140424NZOZ "PORADNIA 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZA" 

LASATOWICZ PIOTR

 0,0055Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102DG24.66.Z0704691135471007056PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE "FAZI" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130003222066351378106Sąd Rejonowy w 

Mikołowie

 27,1450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.A0111808645261035247"NORAUTO Polska" 

Sp. z o.o.

 1,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3340Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 63,4900Zużyte opony160103

 3,6820Filtry olejowe160107

 0,2620Płyny hamulcowe160113

 1,9300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 22,2010Metale żelazne160117

 0,1510Metale nieżelazne160118

 0,5630Tworzywa sztuczne160119

 0,0810Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 3,5610Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1400Mieszaniny metali170407
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 0,5600Odpady tworzyw sztucznych0702132705481906310000173GLIWICKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWNICTWA 

PRZEMYSŁOWEGO 

S.A.

 0,0000Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0000Zużyte opony160103

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,0760Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1300Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 449,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0000Gruz ceglany170102

 0,0000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 505,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 6,9800Drewno170201

 2,2410Tworzywa sztuczne170203

 600,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,0000Odpadowa papa170380

 1,4200Żelazo i stal170405

 12 974,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 34,3530Opakowania z papieru i tektury1501010080526701180010695"PROMAR" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 41,1870Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 4,4100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 33,2400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022436096786291233662VITOVET Tomasz 

Dziemba

 3,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052412451435742032630FLORA BIS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 13,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 43,7500Aluminium170402

 265,3400Żelazo i stal170405

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092418766716472284924APTEKA NA BEMA 

MONIKA GALBIERZ

 0,6400Opakowania z tworzyw sztucznych1501021510030565770000576Z.H.P.Eksport-Import 

CERPOL Cezary 

Smuga

 1,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080728797435481143298Auto Złom Cieszyn 

Ewa Skowron

 3,0600Zużyte opony160103

 519,1100Metale żelazne160117

 23,3740Metale nieżelazne160118

 16,2200Tworzywa sztuczne160119

 2,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 16,1500Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401082412433809542681366JAVRO 2 SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 12,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 6,3600Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0288Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413314635471905832HYPNOTIC Łukasz 

Żydek

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2780675086482287812PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA   

LEK.JOANNA 

KORTYKA-MAŃKOWS

KA

 0,2680Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020723128299372300743"EUROKLINIKA" SP. Z 

O.O.

 3,6570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0380Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432865549372551899Agnieszka Szymalska 

ESENCJA ZDROWIA

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729327386251422411INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK.MED. 

MARIA BARAŃSKA 

SPECJALISTA 

OTOLARYNGOLOG

 7,3400Opakowania z papieru i tektury1501013620665535252624211GETFRESH SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 90,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 24,4220Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0050Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 36,1800Żelazo i stal170405

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766514916481967605SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MACIEJ 

TYCZYŃSKI

 0,0370Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775530236482384969NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA "SANUS" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0610Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801060729138886381643895PUNKT APTECZNY 

"EVITA" S.C 

E.PTASIK-WÓJCIK, 

Ł.HONC

 0,1830Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022721091636420029539ZAKŁAD DOSTAW 

NOŚNIKÓW 

ENERGETYCZNYCH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,3070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0180Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0330Inne baterie i akumulatory160605

 0,0430Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0028Aluminium170402

 30,4100Żelazo i stal170405

 0,1020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021804948508181565447GABINET 

WETERYNARYJNY 

"JURAWET" ŁUKASZ 

ŁABAJ

 0,2970Opakowania z tworzyw sztucznych1501020728691475470288024ITURRI POLAND Sp. z 

o.o.

 10,5230Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 19,8800Odpady tworzyw sztucznych0702132406621756462707837MULTI POLYMERS 

EDWARD BAŁDYGA

 4,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3730Odpady tworzyw sztucznych070213E40.30.A0721447575471838076FENICE POLAND Sp. 

z o.o.

 10 825,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,2320Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 135,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 15,2120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6800Metale żelazne160117

 4,0850Tworzywa sztuczne160119

 0,3140Inne niewymienione elementy160122

 0,3670Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0890Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1220Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,0510Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,1430Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0160Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0700Inne baterie i akumulatory160605

 0,0020Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 1,0100Tworzywa sztuczne170203

 87,0600Żelazo i stal170405

 3,8840Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,3140Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0520Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,4200Skratki190801

 1,0000Zawartość piaskowników190802

 102,3100  55.30Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 128,2000  37.95Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 1 014,6600  307.07Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501010727268805471410906DYRDA KRZYSZTOF 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-BUDOW

LANE HYDROZIEM

 0,0060Aluminium170402
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 0,0550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102735433416491416775WARSZTAT 

BLACHARSKO-LAKIE

RNICZY GÓRSKI 

RAFAŁ

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,0640Tworzywa sztuczne160119

 0,0090Aluminium170402

 8,9800Żelazo i stal170405

 0,3360Baterie i akumulatory ołowiowe1606012719486776310119804"ELMAX-GLIWICE" 

SPÓŁKA JAWNA 

PIETKIEWICZ, 

JURCZAK

 0,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,5830Aluminium170402

 0,4670Żelazo i stal170405

 0,0000Mieszaniny metali170407

 0,0000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041501648705731073861PRYWATNY GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

ANNA 

JAGIELSKA-ZYDROŃ

 159,5400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070007885256330004470GÓRNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA

 17,9600Żelazo i stal170405
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721262745481240601NZOZ DAMEDIC 

OPIEKA 

DŁUGOTERMINOWA 

GÓRECKI DAMIAN

 0,0300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061500635769490633302ZAKŁAD 

OGRODNICZY 

USŁUGOWO-HANDLO

WY GARTEN 

STANISŁAW PURGAL

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Metale żelazne1601172710474022220028148AUTO-GONERSKI 

SERWIS 

SAMOCHODOWY JAN 

GONERSKI

 0,0500Metale nieżelazne160118

 0,0400Tworzywa sztuczne160119

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411069156521699112STOWARZYSZENIE 

PROMOCJI ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO "OD 

NOWA"

 0,0500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406030727432805471949137Professional 

SPECJALISTYCZNE 

NARZĘDZIA Sp. z o.o.

 0,0650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 12 774,0000Odchody zwierzęce0201062408986999691518542BIO-BUT SP.z o.o.

 94,9000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 117,9000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601
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 7 733,0000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780

 1,9000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 37 624,8000Ciecze z beztlenowego rozkładu 

odpadów zwierzęcych i roślinnych

190605

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706446406261214648GRZEGORZ 

SOSNOWSKI

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723239516381536113Grupowa Praktyka 

Pielęgniarska 

Lider-Med s.c.

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,3400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502033508567676761771576ISS FACILITY 

SERVICES SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 66,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012403166516540002477ZYGMUNT NOCOŃ; 

P.P.U.H. ZAMECH 

ZYGMUNT NOCOŃ

 0,0050Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 0,2750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022429608247712366379GABINET 

WETERYNARYJNY 

MICHAŁ CZERWIŃSKI

 17,4140Żelazo i stal170405DJ28.52.Z2416784396342728995Wibroinstal 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Projektow

e Justyna Banaszczyk

 0,0380Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042783048426342347342NZOZ GO-DENT 

Grzegorz Godzisz

 19,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012413148906452346651ZAKŁAD 

REMONTOWO 

BUDOWLANY - 

DEKARSTWO 2 - 

SEBASTIAN 

KOPERNACKI

 192,8800Gruz ceglany170102

 42,7100Drewno170201

 22,7600Odpadowa papa170380

 4,0200Żelazo i stal170405

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722818446461103089Gabinet 

Stomatologiczny 

Wojciech Śmieszek

 0,1356Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z2762012406342299376KATOWICKIE 

CENTRUM 

ONKOLOGII

 0,1356Roztwory utrwalaczy090104

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605
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 1,9380Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 149,1490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1480Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 6,7200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012723013866311006433LUDWISARNIA 

FELCZYŃSKICH - 

TACISZÓW ZBIGNIEW 

FELCZYŃSKI

 114,8800Żużle odlewnicze1009032715505496480000338Huta "ZABRZE"  S A

 1 508,0000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 10,3300Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 85,5100Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 

09 11

100912

 18,9400Wybrakowane wyroby żeliwne100980

 269,7300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,6000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 123,6000Inne niewymienione odpady120199

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z tekstyliów150109

 0,3800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0378Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 10,0000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 98,4500Żelazo i stal170405

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091500009725730104068APTEKA MGR 

FARM.EWA 

MLECZKO

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033815559036321807206ABC BEAUTY STUDIO 

MAKIJAŻU 

PERMANENTNEGO 

Agata Cierpich

 0,1600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301102710005996470501978Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe

 0,5280Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0540Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1400Filtry olejowe160107

 1,1000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702805305150477560003405GÓRAŻDŻE CEMENT 

SPÓŁKA AKCYJNA

 1,6000Inne niewymienione odpady070299

 29,0000Inne niewymienione odpady101399

 1,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 9,4000Opakowania z papieru i tektury150101
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 6,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z drewna150103

 0,3230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0174Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 3,0480Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0760Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0130Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0010Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0110Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 17,2000Żelazo i stal170405

 8,4000Skratki190801O90.01.Z2762380126462386847Bieruńskie 

Przedsiębiorstwo 

Inżynierii Komunalnej

1372



 74,8000Zawartość piaskowników190802

 937,7000  111.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033611609136511690641CANDY ILONA 

KAMIŃSKA

 0,0523Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030011174906251583522DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100000426135250008577INSTYTUT 

PRZEMYSŁU 

ORGANICZNEGO

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7150Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0030Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507
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 1,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080728221116521587442WIERCIGROCH PIOTR 

FIRMA USŁUGOWO 

HANDLOWA "PL - 

TRANSGLOB"

 0,1600Filtry olejowe160107

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032707045886422219244NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

DENTYSTYCZNO - 

PROTETYCZNY 

DENT-TOP DOBRAS 

PAWEŁ

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022724727456452000817STOWARZYSZENIE 

PRZYJACIÓŁ 

BEZPAŃSKICH 

ZWIERZĄT "CICHY 

KĄT" W 

TARNOWSKICH 

GÓRACH

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724749006481973818INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

DR N. MED. DANUTA 

WIDAJ
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410626106452283933ELŻBIETA GLIK 

SALON 

KOSMETYCZNY 

"KĄCIK URODY"

 7,2500Opakowania z papieru i tektury1501012711853346420013082HANDEL DROBIEM 

HURT-DETAL 

JEZIOROWSKI I S-KA 

B.G.JEZIOROWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych1501022436937915482667715ŚLĄSKIE CENTRUM 

REUMATOLOGII,REH

ABILITACJI I 

ZAPOBIEGANIA 

NIEPEŁNOSPRAWNO

ŚCI IM.GEN.JERZEGO 

ZIĘTKA W USTRONIU 

Sp. z o.o.

 0,3600Opakowania ze szkła150107

 0,2800Metale żelazne160117

 1,5490Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 9,3085Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 0,0316Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427151026422690496PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. MARCIN 

MARCOL

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432983795532513205"EL-MEDICO 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

TARGOSZ-BARGIEL,P

AWLIKOWICZ,SPÓŁK

A JAWNA"

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775868509541592181INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. ROBERT 

KIEŁBASIŃSKI 

GINEKOLOG-POŁOŻNI

K, CYTOLOG

 7,3700Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DL31.30.Z0723509596521611554LWW ŚLĄSKA Sp. z 

o.o.

 22,8490Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 68,7000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,3000Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 430,0140Inne niewymienione odpady120199

 0,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,8900Opakowania z papieru i tektury150101
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 7,9520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 38,2580Opakowania z drewna150103

 5,2900Opakowania z metali150104

 17,5010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 14,8640Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0589Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0830Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4200Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych zawierające 

substancje niebezpieczne

161105

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712628049541017910INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KRZYSZTOF 

BŁASZCZYK
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 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033662457906342884057CENTRUM 

DIAGNOSTYKI I 

TERAPII ARTESMED 

PROF.DR 

HAB.N.MED. JERZY 

SIKORA, DR N.MED. 

EWA GALBIERZ - 

KWIATKOWSKA 

SPÓŁKA JAWN

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1500Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej100701DJ27.41.Z2736211766312126323Zakład Działalności 

Innowacyjnej 

INNOVATOR Sp. z o.o.

 0,0600Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

100703

 0,0000Zgary inne niż wymienione w 10 08 10100811

 137,8000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402004866442900293CENTRUM 

STOMATOLOGII 

ESTETYCZNEJ 

STUDIO DENTICO 

PATRYCJA ZWOLSKA

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022400633689690035770PROF-WET 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

KRZYSZTOF SŁOWIK

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767523876441639361NZOZ SALUS 

Wojciech Śliwiński
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 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0350Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800708360435481688566HOTEL SPA 

LASKOWO 

KATARZYNA 

POKORSKA

 0,2625Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022712410386342309181ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

MSWIA W 

KATOWICACH

 23,7280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 5,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082428152524980261673DELTAOILS - PLUS 

Sp. z o.o.

 9,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 17,2600Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6600Opakowania ze szkła150107

 0,7000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 12,7900Zużyte opony160103

 1,4000Filtry olejowe160107

 0,2200Tworzywa sztuczne160119

 9,3600Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809
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 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182776185216342444045CENTRUM 

MEDYCZNE TOMMED 

Sp. z o.o.

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0226Roztwory utrwalaczy0901041508348559490089264PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"VITA" ROMAN 

GARBACIAK

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419781306271321819P.W. Dawid 

Dobrowolski
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Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 41,7000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z2715135546390002948FIRMA 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWA "KRETEK" 

LEONARD KRETEK

 0,7200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0727Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000  0.10Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101092430834666381806699ALTORI SPÓŁKA Z 

O.O. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,7600Opakowania z papieru i tektury1501012718104246340002389P.P.H.U. AKCES 

LACHOWICZ 

EUGENIUSZ

 0,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142435551785472150459FARMCARD SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0700Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022729833166461074005NZOZ 

"STOMATOLOGIA" 

EWA SZCZUREK

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 141,5500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012715305586440506557ZAKŁAD WYROBÓW 

METALOWYCH 

HARTMET LIS 

KRZYSZTOF

 1,8240Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,2160Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0080Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041505943005731105288P.U.H. "GEMMA" 

SZCZEPAN 

WALENTEK

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721339606371505387Prywatny Gabinet 

Ginekologiczny Maciej 

Niewolski

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412440666342500246AGNIESZKA GNIOT 

USŁUGI I HANDEL
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 0,5170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509534715730036668NZOZ Labolatorium 

Analiz Lekarskich 

PASJA

 2,1000Zużyte opony160103A01.41.B2714320286270017717BILPOL - KUŻAJ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,2510Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080729318865480053529FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA SKLEP 

SPOŻYWCZO-PRZEM

YSŁOWY HALINA 

KOWALCZYK

 3,0100Zużyte opony160103

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1500Metale żelazne160117

 0,0030Metale nieżelazne160118

 0,0050Inne niewymienione elementy160122

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6120Żelazo i stal170405

 0,0300Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.12.Z2701501676342303764Samodzielny Publiczny 

Z-d L.A. "MOJA 

PRZYCHODNIA"
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 3,9200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0000Inne emulsje1308025316850767542673302ORLEN Centrum 

Serwisowe Sp. z o.o.

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,0580  5.06Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 123,5000Żelazo i stal1704052711574966290011913PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO - 

USŁUGOWO - 

HANDLOWE 

"REMKOKS" Sp. z 

o.o.

 71,2200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 28,2640Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010700013505480078274"Synchronizator" F. 

Holewik Spółka Jawna

 21,2820Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2050Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1480Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1820Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2726078959690022218Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Kuca-Traifi

 1,5570Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083645499366263021988DOMINOPACK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,6330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011472772365322048601FLEBONET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0130Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718282466341062821Usługi 

Fryzjersko-kosmetyczn

e Bachowska-Gniłka 

Barbara

 540,9720Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z6310089417791906082EUROCASH S.A.

 232,1760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,3400Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 536,9620Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 6,0400Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 7,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,5200Papier i tektura191201

 0,0820Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112772841616312300488PRIMERA POLSKA 

sp. z o.o.

 0,1290Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0670Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,6800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0670Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

1386



 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033606291768631418055STUDIO URODY 

"MONIKA" MONIKA 

GRUDZIEŃ

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033600205586351795407Studio Stylizacji 

"Prima" Zuzanna 

Pasieka-Gorol

 0,4950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z2717621686410012603REMONDIS Górny 

Śląsk Sp. z o.o.

 4 441,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 1 887,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 124,8000Opakowania z metali150104

 281,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 852,3000Opakowania ze szkła150107

 0,9000Zużyte opony160103

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 15,6000Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 46,2000Żelazo i stal170405

 2 850,0000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502577549490452977Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata 

Kiedrzynek-Picheta

 116,6200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013642518238851638244ZETKAMA Sp. z o.o.

 2,2450Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 31,5800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,5300Inne niewymienione odpady120199

 0,7700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8300Szlamy i odpady stałe zawierające 

inne rozpuszczalniki

140605

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,3270Inne niewymienione odpady0706992427425606351828911TARGETFARM S.C.

 0,0980Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0035473606310106380Apteka NOVA
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 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050001663096340008185MIEJSKI ZARZĄD ULIC 

I MOSTÓW

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

Filtry olejowe160107

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1830Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 11,9120Żelazo i stal170405

 0,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081516085985751047915MECHANIKA 

POJAZDOWA DAMIAN 

WOLKA

 0,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0100Inne niewymienione elementy160122
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 0,8500Żelazo i stal170405

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182430090102220895046ZESPÓŁ SZKOLNO 

PRZEDSZKOLNY NR 1

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0555Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400197466631591284INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MÓJ DENTYSTA 

PIASTA-OCETEK 

IWONA

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302045315224117521306082JOLANTA STEFANKO 

„MOPEX HIS” 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

- PRODUKCYJNO - 

HANDLOWO - 

USŁUGOW

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318F45.21.A2715150046340126565Przedsiebiorstwo 

Budowlane DOMBUD 

S.A.

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8450Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3500Opakowania z metali150104

 0,0010Zużyte opony160103

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1390



 0,0840Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 923,5770Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 61,7500Gruz ceglany170102

 873,8750Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 91,7620Odpadowa papa170380

 194,7260Żelazo i stal170405

 1 119,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 93,9430Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 570,2580Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,9900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160721823445482407434MIASTO USTROŃ

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132765418976342341032MEDIA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052434652516331961280FERMA DROBIU 

MARCIN KŁOSEK

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1391



 0,4400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502032408959796412445051 "AWIR" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0054Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,5130Żelazo i stal1704051503526945731045907ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY 

RURMET JACEK 

FOSSA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506634609490017572GABINET LEKARSKI 

ROMUALD GÓRNIAK

 0,2000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

1012080727207415482334149FIRMA HANDLOWA 

"EKKOM" Sp. z o.o.

 0,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 27,0000Opakowania z drewna150103

 0,3000Opakowania z metali150104

 85,2000Metale żelazne160117

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8280Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Żelazo i stal170405

1392



 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z2739098656351567379OŚRODEK TERAPII 

NERWIC DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY

 1 020,9900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052408095142220840163DREWTRAK 

A.MYSZOR, J.PALKA, 

M.PALKA SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DI26.61.Z2711449096430000158Przedsiębiorstwo 

Kompleksowej 

Realizacji Budownictwa 

"FABUD" S.A.

 1,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania ze szkła150107

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 755,6800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 32,2200Drewno170201

 115,2680Żelazo i stal170405

 12,0400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.90.Z2736114336511508375FERROLI POLAND 

Sp.z o.o.

 2,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 3,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 480,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

1393



 0,0580Miedź, brąz, mosiądz170401

 30,1500Żelazo i stal170405

 0,0298Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704300225531279115GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

KUŹMA-WĘGLORZ

 7,8450Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012432806696412530704PROMUS 

NIERUCHOMOŚCI 

GLINIECKI SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 10,3740Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 7,6500Zużyte opony1601032761046426442464828MAJEWSKA 

BARBARA SERWIS 

OGUMIENIA

 0,3400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010721206855532072362PRAKTYKA 

GRUPOWA LEKARZY 

PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

S.C. WITOLD 

KUROWSKI, ROMAN 

MATONOG

 0,3400Roztwory utrwalaczy090104

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1394



 0,5770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0590Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1 545,7390Odpadowa tkanka zwierzęca0202023693835646291154164BARBARA 

LIGOWSKA UBOJNIA 

DROBIU

 1,3400Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407111529372537557MED-DENT BARBARA 

SZEWCZUK-KURDZIE

L, KATARZYNA 

PLUTA SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,7630Zużyte opony1601032706904906380001410TANK-PARK S.C. 

STACJA PALIW 

ZBIGNIEW PYCLIK, 

STANISŁAW NIKIEL

 0,3500Opakowania z papieru i tektury1501013658701615252684489ST. VINCENT 

MEDICAL CENTER 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,1500Opakowania z drewna150103

 0,4200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

1395



 39,0000Odpadowa masa roślinna0201032408328556452452436PRO-VEG SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 20,0000Odpady z upraw hydroponicznych020183

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043625227555213706784EIFFAGE POLSKA 

SERWIS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776987736422576493INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

GABRIELA 

LAZAR-GWIZDAK

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413680876521260712KLISTAŁA GRAŻYNA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA

 0,1540Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318E41.00.A2769352316511481877Oczyszczalnia 

Ścieków Żory

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

1396



 0,1600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0509Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1800Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 112,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,4700Tworzywa sztuczne170203

 7,7400Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,0150Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0800Aluminium170402

 0,0015Ołów170403

 2,7920Żelazo i stal170405

 348,5400Skratki190801

 82,0000Zawartość piaskowników190802

 5 280,0000  1,003.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0002Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733783276451096347SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. IWONA KLECZ

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706466505471052507INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA EWA 

KONIECZNA-PIETRUSI

AK LEKARZ 

STOMATOLOG

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

1397



 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163637984429691617385FOLTRANS CENTER 

Sp. z o.o.

 0,7815Opakowania z papieru i tektury1501012776089886412147431Mariusz Zegan

 0,1602Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5300Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701042711783346460325617ELGÓR + HANSEN 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,8000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0500Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 3,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania z drewna150103

 1,4600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 3,7800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,5870Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

1398



 1,3300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0910Inne baterie i akumulatory160605

 0,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1000Szkło170202

 11,7830Żelazo i stal170405

 0,0020Mieszaniny metali170407

 3,8810Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,3740Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052715619906311027079MECHANIKA 

POJAZDOWA INŻ. 

WOJCIECH ANTOSZ

 0,0900Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Zużyte opony160103

 0,0480Filtry olejowe160107

 0,0000Płyny hamulcowe160113

 0,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1399



 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063808224726482037400Gendarz Marzena

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0420Tworzywa sztuczne160119

 0,0550Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z2762407246442871522CENTRUM PEDIATRII 

II im. Jana Pawła II

 1,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,0000Żelazo i stal170405

 0,5270Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 7,3860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 4,1430Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2100Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,3200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

1400



 0,2120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142418810635732822572FABRYKA DOMÓW 

SPOMET SPÓŁKA 

AKCYJNA

 79,7090Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 27,3900Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0186Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020728220519371060254GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEKARZ 

WETERYNARII 

GRZEGORZ LACH

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133680512166322018078SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

11 W JAWORZNIE

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022781685636482477725MAŁGORZATA I 

PIOTR MŁYNARSCY 

S.C.

 0,0420Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DM34.30.A4111256706971983994TRW BRAKING 

SYSTEMS POLSKA 

Sp. z o.o.

 0,0000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409
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 25,3900  9.90Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 86,3800Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 2 140,5830Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 933,1800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 44,9300  9.44Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 260,3200  23.43Wodne ciecze myjące120301

 0,3100Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 4,9200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,1300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 310,9200Opakowania z papieru i tektury150101

 102,0640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 92,6420Opakowania z drewna150103

 14,2240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 33,8430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,0600Filtry olejowe160107

 0,2100Płyny hamulcowe160113

 13,7940Tworzywa sztuczne160119

 27,3900Inne niewymienione odpady160199

 0,2600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1402



 2,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 135,5910Aluminium170402

 173,2200Żelazo i stal170405

 1,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214N85.12.Z0704324695471843060WOJSKOWA 

SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ

 0,1320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409267706311192335ZAW-MED LEK.STOM. 

MAŁGORZATA 

ZAWISZA-SROKA

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766056286252086352NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

DUO-DENT S.C. 

USŁUGI 

STOMATOLOGICZNE

 0,7970Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680G52.11.Z0004284425730104996SPOŁEM Powszechna 

Spółdzielnia 

Spożywców Jedno¶ć

 0,9360Odpady tworzyw sztucznych070213
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 53,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,8960Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,8300Aluminium170402

 4,4670Żelazo i stal170405

 0,1700Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 90,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012426408936252441600EHS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 15,5110Żelazo i stal170405
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 1,2000Inne oleje hydrauliczne1301138504581988731635450Wsparcie Grupa 

TAURON spółka z o.o.

 2,0900Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,4300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,9000Zużyte opony160103

 0,7520Filtry olejowe160107

 0,6390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0690Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,4600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 15,3600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 10,3200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 33,2900Opakowania z papieru i tektury1501013022348407822553160Toskania sp. z o.o.

 2,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416828145531668822STUDIO EWA-DENT 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Ewa Wolna-Podkidacz

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700720889690009910PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

CHIRURG 

STOMATOLOG LEK. 

MED. 

HERCZAKOWSKI 

ARKADIUSZ

 0,0613Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401990336472284522INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

DAWID MITRENGA

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,3030Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 

oraz odpadowa tkanka zwierzęca, 

wykazujące właściwości 

niebezpieczne

020180N85.20.Z2781618396342247385Przychodnia 

Weterynaryjna 

Krzysztof Szyma

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 0,2200Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0550Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214I60.24.A150503377H.Z. TRANSPORT 

POLAND Sp. z o. o.

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030924912209670100346MIODOŃSKA JANINA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA dr 

n.med.Janina 

Miodońska

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780644096442179424GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARTOSZ NAPARTY

 0,0470Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802013670946956423201619B.LUBOS A.BYTNER 

SPÓŁKA CYWILNA

 1,9200Zmieszane odpady opakowaniowe1501061502291895741371028GOSPODARSTWO 

ROLNE

 7,7000Żelazo i stal170405

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101K70.32.Z270501595PPU halloFADOM

 10,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776175566321305516SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DR N.MED. 

AGNIESZKA A. 

PAWLIK

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506544785731146502SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY.NAJEM 

STRZELCZAK 

ZBIGNIEW

 0,3680Opakowania z papieru i tektury1501012400099895470167220SUREX - FIRMA 

RODZINNA RYSZARD 

SUZDALEWICZ

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 4,2440Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. 

ognie sztuczne)

160402

 0,2360Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318F45.21.D2722339866341002658HYDROGOP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,3500Zużyte opony160103

 1 671,5800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,4670Żelazo i stal170405

 0,9980Mieszaniny metali170407

 3 314,3700Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,4000Zużyte opony1601032418057026351818686SPEED Sp. z o.o.
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 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509357405751415974Gabinet 

Połozniczo-Ginekologic

zny Lidia Adrianowicz

 0,2400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112705322716420000429REN-CAR Sp. z o.o.

 3,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3300Zużyte opony160103

 0,5000Filtry olejowe160107

 0,0000Metale żelazne160117

 1,1000Tworzywa sztuczne160119

 1,2900Szkło160120

 0,4600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142767006706351608078Straż Miejska w 

Łaziskach Górnych

 0,0130Żelazo i stal170405
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1515783485732214542GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ZBIGNIEW ZYGOŃ

 0,0255Opakowania z papieru i tektury1501013612716606332109931"NATI" SYLWIA 

TKOCZ

 0,0352Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182777542536321830027KNAUF SERVICE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5810Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0420Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700091736391016763GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOANNA 

KONIECZKO-DUDA

 0,1390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502149055751448761DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

"ZAMECZEK"
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030701065635531091280KASTELIK BARBARA 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"KAS-MED"

 0,1190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2780154346443120953NZOZ PULS Sp. z o.o.

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501012431780956461847513Marcin Krzyżowski 

FIRMA HANDLOWA 

"KRZYŻOWSKI"

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072436394786381810330 FAKTORIA AB Sp. 

z o.o.

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431851036312375919GABINET 

KOSMETYCZNY 

AGAT AGNIESZKA 

TAŃCUŁA

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112715034106271923530SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

- Zespół Szpitali 

Miejskich

 0,1540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,4560Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4530Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0400Żelazo i stal170405

 1,2450Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,6710Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 132,7630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,6600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,7980Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 2,3760Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 1,6500Inne niewymienione odpady0201990007422795260300463POLSKI ZWIĄZEK 

ŁOWIECKI-ZARZĄD 

GŁÓWNY

 3,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072401654425731068475PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE IWBUD IWONA 

ŁYKO

 5,1200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140007291846321901187SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 3 

Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI IM. 

JANA 

KOCHANOWSKIEGO 

W JAWORZNIE

 51,5900Opakowania z papieru i tektury1501011503727225731069687P.P.H.U. "HUR-POL"

 0,0990Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800728050705531018372FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA 

"SZAŁAS" KUPCZAK 

JÓZEF

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080081196866340126128PPHU 

TRANS-SERVICE SP. 

Z O.O.

 0,4400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732839346511038136INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

WERONIKA 

SKLANNY-WOŹNIAK

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082764229396342261385AUTO-ZŁOM 

GRZEGORZ MIKRUT

 0,0030Filtry olejowe160107

 407,2700Metale żelazne160117

 73,2630Metale nieżelazne160118

 8,2100Tworzywa sztuczne160119

 10,1240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112418625455482637803UZDROWISKOWY 

INSTYTUT ZDROWIA 

"USTROŃ" Sp. z o.o.
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 0,2600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0400Aluminium170402

 3,7000Żelazo i stal170405

 0,0141Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433635109492130120P.S. Dent Indywidualna 

Praktyka 

Stomatologiczna Piotr 

Stępień

 94,8400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105G51.90.Z2776212106462527727SOMA Sp. z o.o.

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 5,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5500Opakowania z metali150104

 1,2600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083631820435532520837V-POWER AUTO 

SERWIS TOMASZ 

HABDAS

 0,1160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,3460Zużyte opony160103

 0,0430Filtry olejowe160107
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 0,1180Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103G52.31.Z2706141356440509320APTEKA PRYWATNA 

MIROSŁAW WITWICKI

 0,3920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082736957726471015642MECHANIKA 

POJAZDOWA GLENC 

MAREK

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719974576461090398POWAŻYŃSKA 

BEATA

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521553025771845318INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAJEWSKA IRINA

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092410825286292414124APTEKA NOWA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032714470249541568952CZERWIŃSKI MAREK 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1515092705732357052SPECJALISTYCZNE 

GABINETY 

LEKARSKIE 

ELTOMED S.C.

 204,0300Zmieszane odpady opakowaniowe1501060728622635532259741ULTRAEUROPA Sp. z 

o.o.

 0,0180Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 68,9100Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0310Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

0901071503539375731351320RAXAR KRZYSZTOF 

KALICKI

 0,0870Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0600Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0620Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802767424149541892397DARIO DARIUSZ 

GRZYBOWSKI

 0,1350Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803170013257679542274017UNIWERSYTECKIE 

CENTRUM KLINICZNE 

IM. PROF. K. 

GIBIŃSKIEGO 

ŚLĄSKIEGO 

UNIWERSYTETU 

MEDYCZNEGO W 

KATOWICACH

 0,2500Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,2500Roztwory utrwalaczy090104

 24,8900Opakowania z papieru i tektury150101

 5,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3900Opakowania ze szkła150107
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 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6790Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5600Metale żelazne160117

 0,6000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,9220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0910Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 0,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 2,2000Gruz ceglany170102

 11,0800Żelazo i stal170405

 1,8280Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 178,5580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 20,8100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,1660Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 3,6920Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0400Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,3350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140705933335471021458FIRMA HANDLOWA 

"ANLUX" ANNA 

GAWŁOWSKA

 0,6400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062434598656312455535AUTO SERWIS 

Łukasz Chwiła

 0,8600Zużyte opony160103

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092436259736272739314APTEKA NA 

WZGÓRZU SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0050Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802013647838799691283398Gabinet Weterynaryjny 

A. Michalski

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 2 854,4230Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203DA15.11.Z3902417736940008443SONAC OSETNICA 

SP.z o.o.

 4 605,2790Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,0130Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DK29.22.Z2705554736340197335ELEWATOR Sp. z o.o.

 10,6400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,9170Inne niewymienione odpady070299DJ28.74.Z2401216405472029479ŚRUBENA UNIA S.A.

 0,0658Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 356,0000Kwasy trawiące110105

 0,0200Inne niewymienione odpady110199

 2 362,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 13,9000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,4380Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 97,5020Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 46,3500Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,9400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 76,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 6,9000Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 5,5630Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 19,4000Inne niewymienione odpady130899

 25,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,8050Opakowania z drewna150103

 2,8400Opakowania z metali150104

 0,6830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0110Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 27,2030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1259Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,3900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0092Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0048Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 21,8110Żelazo i stal170405

 0,7200Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 37,5000  15.75Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 2,3700Opakowania z papieru i tektury1501010721383895532078258PRZEDSIĘBIORSTWO 

"ŻYWIEC-PERŁA" 

PĘKALA ANDRZEJ I 

HELENA SPÓŁKA 

JAWNA

 24,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082418910096443480870TOMTEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 17,4200Zużyte opony160103

 0,2600Filtry olejowe160107

 0,2150Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112
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 0,0890Płyny hamulcowe160113

 0,1650Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 584,6860Metale żelazne160117

 36,4190Metale nieżelazne160118

 19,4390Tworzywa sztuczne160119

 2,1770Szkło160120

 0,5040Inne niewymienione elementy160122

 0,3620Inne niewymienione odpady160199

 2,1730Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5640Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,1780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130007228809542318364SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 1 

IM. MARSZAŁKA 

JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO

 0,3380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,4200Opakowania z papieru i tektury1501012710295226260667827ŚLĄSKI ZAKŁAD 

POGRZEBOWY 

FIRMA WALICKI - 

RYSZARD WALICKI

 0,1260Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,3670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Odpady zawierające rtęć060404K74.30.Z2761246406331975945Centralne Laboratorium 

Pomiarowo-Badawcze 

Sp. z o.o.
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 3,4600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1620Opakowania ze szkła150107

 0,9850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0780Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0330Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0250Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0040Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,6790Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0560Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508
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 0,0080Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0700Inne baterie i akumulatory160605

 0,0900Żelazo i stal170405

 0,0640Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509CB14.50.Z2780602746262712963Centralna Pompownia 

BOLKO Sp. z o.o.

 2 913,9000  1,700.90Szlamy z oczyszczania wód 

podziemnych inne niż wymienione w 

19 13 05

191306

 0,9800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434954609542747740DENTAL MEDICAL 

CLINIC Sp. z o.o.

 13,7800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043670553476423201476"AGAL" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082427768889371706325USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

Dorota Ciaciura

 0,0930Filtry olejowe160107

 0,0370Inne niewymienione elementy160122

 0,0293Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781350786471231245GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PRZEMYSŁAW 

DURCZOK

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035315277797511256483NZOZ POGOTOWIE 

RATUNKOWE 

SAWMED 2. Firma 

przewozowa VITO 

Henryk Sawczuk 

3.Rehabilitacja 

Stomatologia Apteka

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130002827256260004972Miejska Biblioteka 

Publiczna im. prof. 

Władysława 

Studenckiego

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012761848366422590547TERMOSPEC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,0150Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5200Żelazo i stal170405

 239,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012431150779492193190Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne w 

Koniecpolu Sp. z o.o.

 13,3200Skratki190801

 13,0200Zawartość piaskowników190802
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 31,4600  8.54Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719329202220051265ZESPÓŁ GABINETÓW 

SPECJALISTYCZNYC

H "MINI-KLINIKA" 

JOANNA WOJTOWICZ

 0,3920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2400375376482570471OPIFER Sp. z o.o.

 0,0900Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2600Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DM34.30.A0729087989372422570EATON AUTOMOTIVE 

SYSTEMS Sp. z o.o.

 1,4500Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,5300Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 36,9600  29.57Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 161,0000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 0,6900Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 396,0580Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 929,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 975,5280  926.75Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 108,3100Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118
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 61,0750Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 78,0380Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,1300Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 7,2400Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 66,3050Opakowania z papieru i tektury150101

 74,2450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 59,5640Opakowania z drewna150103

 1,4100Opakowania ze szkła150107

 3,1900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 22,7350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 158,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,8100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9400Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 26,6640Żelazo i stal170405

 0,6800Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0045Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092782084006412311480MY I FARMACJA. 

T.KAMIŃSKI SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033813728935482321744AURORA GABINET 

KOSMETYCZNY 

ALICJA KABIESZ

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501660695761013697PRYWATNY GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

IWONA 

WITKOWSKA-KOSIOR

EK

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709208376331048506SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA WOŹNIAK 

JOLANTA

 0,6600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.52.Z2781615552050000061VON SCHAEWEN 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0202Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3,2900Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,2900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,3237Żelazo i stal170405

 0,0520Mieszaniny metali170407

 4,0600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1600Odpady tworzyw sztucznych0702132400183856462666742NOSAG POLSKA 

sp.zo.o.

 123,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 24,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,2000Opakowania z drewna150103

 5,1900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.11.Z2409292996272645725P.H.U. MAREX Sp. z 

o.o. Sp. komandytowa

 1,1000Zużyte opony160103

 0,0730Filtry olejowe160107

1428



 0,0650Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0680Płyny hamulcowe160113

 0,0740Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 104,3200Metale żelazne160117

 2,4800Metale nieżelazne160118

 0,6400Tworzywa sztuczne160119

 0,4840Szkło160120

 0,7310Inne niewymienione elementy160122

 0,7750Inne niewymienione odpady160199

 0,6230Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1 491,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 25,3400Tworzywa sztuczne170203

 3,9000Odpadowa papa170380

 15,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0690Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042410068006511686786POLSKIE 

STOWARZYSZENIE 

NA RZECZ OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNO

ŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ 

KOŁO W ŻORACH

 1,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082435194495531558967FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA PIOTREX 

Szczypka Piotr

 0,4160Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1430Filtry olejowe160107

 0,0380Płyny hamulcowe160113

 0,1850Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0050Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022709430576421022456LIDIA 

MAZUR-CHŁODEK

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091018552787292706643MANAGEMENT 

COMPANY SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,8800Odpady tworzyw sztucznych0702131505549665750006305KOSPAN Sp. z o.o. 

Sp. komandytowa

 2,2980Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 1,4500Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 2,6890Opakowania z papieru i tektury150101

 14,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,3330Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,8020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6800Żelazo i stal170405

 0,2600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,1060Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 20,0000  0.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 29,5000Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 10 09

1010103672120606272751137Metalco International 

Sp. z o.o.

 727,4790Cynk twardy110501

 581,4840Popiół cynkowy110502

 1,2220Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 12,6840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,3200Cynk170404

 61,8550Żelazo i stal170405

 100,5870Mieszaniny metali170407

 273,0820Odpady żelaza i stali191001

 0,3000Odpady metali nieżelaznych191002

 0,5000Metale nieżelazne191203
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 6,9250Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0540Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800723490119372012429Przedszkole Nr 16

 60,9000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103DJ28.52.Z2724608256271008057STAMA Stal i Budowa 

Maszyn Sp. z o.o.

 2,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 17,7000Odpadowa papa170380

 2,0200Miedź, brąz, mosiądz170401

 284,8200Żelazo i stal170405

 21,8000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 7,0200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092434396216252450295FORTUNO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1600Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803172412972179691554118SZPITAL W 

KNUROWIE Sp. z o.o.

 0,3200Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,4100Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5800Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 28,3900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,9200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0900Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,4000Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723401685532173436NSZOZ "EWADENT" 

SPÓŁKA CYWILNA 

BEYGA EWA, BEYGA 

MAREK

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780696026251611891INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAŁGORZATA 

CZAPKIEWICZ
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 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4250Odpady tworzyw sztucznych0702133653280901132917109HELVOET POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 21,4410Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 4,0000Odpady z odtłuszczania inne niż 

wymienione w 11 01 13

110114

 3,1610Inne niewymienione odpady120199

 3,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,8100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,5400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 41,2600Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A2714743116310015105Zakład Masarski - 

Herbert Suchanek

 1,8550Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203
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 0,6240  0.62Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436109195751810340Pracownia 

KOSMETYCZNO- 

TRYCHOLOGICZNA 

DERMA VITIS 

Agnieszka Jonik

 12,5600Żelazo i stal1704052437073526452541447TM MACHINERY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 18,3700Odpadowa tkanka zwierzęca020202G51.90.Z6303754137811011998Transgourmet Sp z o.o. 

(dawniej SELGROS 

Sp. z o.o.)

 0,1200Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 583,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 102,8040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 231,7000Opakowania z drewna150103

 270,8400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,3230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1630Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0805Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 131,5980Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,5200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2600Tworzywa sztuczne170203
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 4,8030Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070304O90.02.Z2737381686262478042REMONDIS MEDISON 

Sp. z o.o. (dawniej 

G.O.-TECH )

 38,9000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 84,9760Inne emulsje130802

 5,0880Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 17,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305083698051509512458675UGOS SERVICE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022407404845741375859FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA MWET 

STANISŁAW 

JADCZAK

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 2,3700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082432084426291847660AGRO-MOTO majster 

Daniel Cichecki

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1200Tworzywa sztuczne160119

 0,3650Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0310Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DJ28.63.Z1501752235730003798DOM Polska Sp.zo.o

 2,1540Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż 

wymienione w 11 01 09

110110

 1,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1450Aluminium170402

 5,1440Cynk170404

 98,3000Żelazo i stal170405

 0,1041Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022426068675482372457GABINET 

WETERYNARYJNY 

OLWET lek.wet. 

Aleksandra Leżańska

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203
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 1,3970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769169436431615815LABORATORIUM 

ANALIZ 

MEDYCZNYCH  

LABTEST  SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081515824045751717445"RPM PH" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2730181106411431242SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

WANDA JAKÓBIEC

 0,0149Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703820859371000950INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA RYSZARD 

ROZTOCZYŃSKI

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030034402906461009278MEDICA SP. Z O. O.

 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0018Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404057689372439843Manicure and Pedicure 

by Monika Wandzel

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727179925471503973 Firma Usługowo 

Handlowa "ARTENS" 

Artur Stebel

 0,0011Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775171686442400805GABINET KOSMETYKI 

I WIZAŻU MONIKA 

HOFFMANN

 0,1180Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082427453279492188390TRANS-TER SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,0200Zużyte opony160103

 0,7400Tworzywa sztuczne160119

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,2000Żelazo i stal170405

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z272800327P.U.H. "AKRO"  

Bogusław Majdak

 77,9000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 9,8000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 30,2200Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809
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 0,1000Odpady tworzyw sztucznych0702133645986106322015022KPRM 

INFRASTRUKTURA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,0400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2000Zmywacz farb lub lakierów080121

 45,6210Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 548,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania z drewna150103

 1,2300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1250Tworzywa sztuczne160119

 0,3080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 1,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,2300Papier i tektura191201

 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2767089726311964826NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

CENTRUM ZDROWIA 

RODZINY 

"THERAPEUTICA" 

DARIUSZ CZACZKA

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.54.Z2766636729691210838BUD-METALCO Sp. z 

o.o.

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1360Filtry olejowe160107

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0220Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 102,7000Żelazo i stal170405

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033571464606521332067NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ - 

LABORATORIUM 

ANALITYCZNE, 

GREGORCZYK 

ELŻBIETA
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 0,1630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707694245511369654GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MUSZYŃSKI RAFAŁ

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430847736472377689F.U. Usługi 

Kosmetyczne 

"MEGGAN" Magdalena 

Dzierżenga

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142705548359542223824MIEJSKIE 

PRZEDSZKOLE NR 92 

IM.WANDY 

CHOTOMSKIEJ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783528126351708087NZOZ ORTO - DENT 

S.C. KOMPELSOWE 

USŁUGI 

STOMATOLOGICZNE

 0,0160Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022733831406471035917INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA OLGIERD 

WIECZOREK

 0,1170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509164355731142326SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

POŁOŻNICTWO-GINET

OLOGIA BOGUSŁAW 

CZARNIK

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132417955186423147883SZKOŁA 

PODSTAWOWA Z 

ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI NR 

1 IM. JANUSZA 

KORCZAKA W 

RYBNIKU

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094325059907361572661LekCito Sp. z o.o.

 0,9800Żelazo i stal1704052418106379371105583KLIMATERM Rafał 

Matlak

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768776284980136749NZOZ EVADENT 

SPÓŁKA CYWILNA 

EWA I KRZYSZTOF 

KLIM

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182778228652220740757MULTIMED SYSTEM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110
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 0,1536Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

1406042734661846462158052F.H.U. "EL" S.C. 

WYLEŻUCH 

ELŻBIETA, 

WYLEŻUCH LUCJAN

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033606088956312656044Centrum 

Terapeutyczne 

STAMINA sp. z o.o.

 0,3200Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

0803082414227636452498088DAKI KAZIMIERZ IDZIK 

I ARKADIUSZ IDZIK 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0980Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0100Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,0230Szlamy farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 14

080315

 0,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1400Żelazo i stal170405

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401660746341857360Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Gabinet 

Laryngologiczny Anna 

Dziendziel
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 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728115326371360279GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOLANTA KĄDZIOŁKA

 52,0000  52.00Wodne ciecze myjące120301K74.70.Z0721322635470130599Przedsiębiorstwo 

Techniczno Handlowo 

Usługowe 

SCARLETT-ECO mgr 

inż.Zbigniew Machnicki

 0,3250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0537Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032737132286472099842NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PIELĘGNIARSKO-LEK

ARSKI "PULS" S.C. 

WIECZOREK ARTUR, 

WIECZOREK 

GRAŻYNA

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2840Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203808103817138550003769"RENARD" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2400Opakowania z papieru i tektury1501012767564684980131172"XTRIM" MICHELLA 

ZBIGNIEW SPÓŁKA 

JAWNA

 0,2240Inne niewymienione odpady1601990707914129371712024HOLEREK PAWEŁ 

MECHANIKA 

POJAZDOWA
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 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716724206471016653INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR N. 

MED. RUTKOWSKI 

ANDRZEJ

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280I60.21.A2762864076452162922PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACJI 

MIEJSKIEJ 

MIĘDZYGMINNA  Sp. 

z o.o. Świerklaniec

 3,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 4,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,1400Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 14,4100Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 16,2500Zużyte opony160103

 0,4000Filtry olejowe160107
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 0,1400Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Inne niewymienione odpady160199

 0,0980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,9100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,5000Żelazo i stal170405

 4,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102K73.10.D0721988075482191098Zakład Doświadczalny 

Instytutu Zootechniki 

Państwowego Instytutu 

Badawczego Grodziec 

Śląski Sp. z o.o.

 0,0065Zmieszane odpady opakowaniowe1501060723042446521502138"HAWANA STYLE" 

ALEKSANDRA 

ADAMASZEK-OLEJAK

 0,0021Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033678877116351842986Dom Seniora 

Herbaciane Popołudnie 

Łukasz Szlachcic

 4,9000Zmieszane odpady opakowaniowe1501062429773805482660328FIRMA HANDLOWA 

BO-HEN SPÓŁKA 

CYWILNA BOŻENA 

ZIMNOL HENRYK 

ZIMNOL
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 0,0540Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012728142526461033590PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

S.C. JACEK KRUK, 

PIOTR LIPOWSKI, 

WIESŁAW 

JADANOWSKI

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410085846782518948SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA IZABELA 

WAJDA SPECJALISTA 

OTORYNOLARYNGOL

OG

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711937536310104234Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"AGRO-SERVICE" 

S.C. Agnieszka 

Zielińska-Gawlik, 

Kamila Łapińska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142415842306443456601MEGA FARM S.C. 

LESZEK JARGAN, 

JOLANTA JARGAN, 

ANDRZEJ SZKLORZ, 

KATARZYNA 

SZKLORZ

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214240957781INFARMEX   S.C.

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 5,6630Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103F45.32.Z2706894236380005081STOLBUD PSZCZYNA 

S.A.

 0,8400Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 55,5980Tworzywa sztuczne170203

 5,4050Aluminium170402

 11,4700Żelazo i stal170405

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728479789690009962GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HALINA 

KANIA-GÓRKA

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132706740906310106115MAT-BUD MATERIAŁY 

BUDOWLANE 

KAZIMIERZ KULA

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0900Żelazo i stal170405

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776756776272429252PROGNOSTIC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725538866291063326ADAMCZYK BOŻENA 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0002Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132432439296422855454MS-MAG MARCIN 

SOBIK

 0,0003Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508916525771016131PRYWATNY GABINET 

ENDOSKOPII 

WARMUZIŃSKI JERZY

 1,3260Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052413020946252404473EKO-JUMIR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 15,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 58,1400Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,8610Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 29,6600Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101

 10,5800Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102
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 483,3300Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 175,6100Gruz ceglany170102

 24,1300Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 306,7000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 24,5390Żelazo i stal170405

 265,9700Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 8,3850Papier i tektura191201

 255,7200Tworzywa sztuczne i guma191204

 29,4200Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 1 230,1000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 0,7000Opakowania z papieru i tektury1501011519856805732479571PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

PLACZYŃSKI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

I

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709310906351014628SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

ENDOKRYNOLOGICZ

NO 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZA 

SKRZYPULEC-PLINTA 

VIOLETTA
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 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728666806321141227GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALEKSANDRA LEŚ

 31,0810Opakowania z papieru i tektury150101DL31.50.Z2722591066291002514"MAKITA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,6730Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0330Opakowania z metali150104

 0,0900Zużyte opony160103

 0,1170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 13,3760Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1320Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,3500Inne baterie i akumulatory160605

 0,0090Aluminium170402

 0,3840Żelazo i stal170405

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0703807329371050296INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

STRONKA ANDRZEJ

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733382336471031262Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska dr 

n. med. Ryszard 

Pielorz Specjalista 

Urolog

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080707342205531551391SC SERVICE Sławomir 

Cępiel

 0,2100Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 1,0460Zużyte opony160103

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436158515482667371CENTRUM CHIRURGII 

ESTETYCZNEJ, 

NACZYNIOWEJ I 

DERMATOLOGICZNEJ 

VAR-MED S.C. 

A.URBANIAK, 

R.ZBROŃSKI

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031514019575771219041Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Dobrzyniewicz

 0,0025Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162781803059542463758CTM Sp. z o.o.

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506612029490083190GABINET LEKARSKI 

BI-MED TOMASZ 

BILSKI
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 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.13.Z2725734756411336845Prywatna Przychodnia 

Lekarsko-Stomatologic

zna s.c JAWI-MED

 0,8510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0280Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508939875771022775GABINET LEKARSKI 

ANDRZEJ CIESIELSKI

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032737537206451911511MED-KORN Poradnie 

specjalistyczne

 0,2050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711535709541181377PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA LEK. 

DENT. EWA 

SOLARSKA-SŁONICZ
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 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2733173206461065041NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

MEDYCYNA 

RODZINNA 

"ALGA-MED" W 

TYCHACH

 1,6820Odpady tworzyw sztucznych0702132413936425771903257IDEOSSYSTEM 

Łukasz Zalejski

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,3170Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,7180Opakowania z papieru i tektury1501013654667969542688055ADAM 

KACZMARCZYK 

P.H.U.

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.81.A0723662225481009890KTW PIECZYWO s.c. 

Tyc Gertruda, 

Gruszczyński Bogdan

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033630654039372677241 MEDEA CENTRUM 

MEDYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132429371566511610903AUTO-KOSMETYKA 

JĘDREK ANDRZEJ 

KRASIŃSKI

 0,0001Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 431,5000Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

1607092431965556462929934FOREST TYCHY Sp. z 

o.o.

 0,0700Skratki1908011503157605731789849PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

GORGOL EWA 

GORGOL

 0,3500Zawartość piaskowników190802

 1,5000  1.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032720542846441099982SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

MICHAŁ 

WYCIĄGŁOWSKI

 0,0100Odpady szlamów defekosaturacyjnych0303091501670055751012414ART-GRAF JANUSZ 

CICHOWSKI

 0,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Aluminium170402

 0,0020Opakowania z papieru i tektury1501012427368196412049183SALON FRYZJERSKI 

TOMASZ ZDUNIAK

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1630Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800727235445531269312.KATERING DOMINIKA 

TLAŁKA

 0,4000Baterie i akumulatory ołowiowe1606012702012616420411569PACEK MARIA
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 760,1400Odpady tworzyw sztucznych0702131515219869491677371HANSA-TEX SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 6,2650Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 65,3920Inne niewymienione odpady080399

 4,1400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 12,1810Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 161,8800Opakowania z papieru i tektury150101

 11,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 108,3460Opakowania z drewna150103

 6,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 18,1070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0840Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7200Papier i tektura191201

 0,0600Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

1101112433698666431023606Yahu Models Urszula 

Bargiel

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709107386291014776INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LESŁAWA 

KMIOTEK-TRELA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042766893066291607890NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA LECZENIA 

CHORÓB PŁUC 

NAGŁY GABRIEL

 2,5420Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111509988935731097347Firma Usługowa 

JANMET Ku¶nierz Jan

 0,1200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0800Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032705924226481015856SALON 

FRYZJERSKO-KOSM

ETYCZNY "KOSMYK" 

S.C. ŁUCJA 

MAZURKIEWICZ, 

BOŻENA SERZYSKO

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033656847549542770041MR LUMBERJACK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718696186511371870SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

ZDZISŁAW 

RAKSZAWSKI

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430972966482767133SALVEO ARKADIUSZ 

STĘPNIEWSKI 

MICHAŁ SKUPIŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033658413436482480377STUDIO URODY 

IWONA CYPRYS

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764844846421206251INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA URSZULA 

ZIMOŃ

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781560706342395039AlexaDent Prywatna 

Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Aleksandra 

Blacheta

 0,6370Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z2708473656450005006Pawilon 

Handlowo-Usługowy 

"SKARPA" Ireneusz 

Wosz
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 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2510Metale nieżelazne160118

 4,7835Miedź, brąz, mosiądz170401

 5,4740Aluminium170402

 0,0725Ołów170403

 0,5292Cynk170404

 237,9770Żelazo i stal170405

 1,0973Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.20.Z2764625909691154755Firma PUCHATEK 

Przychodnia 

Weterynaryjna

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729172656451065200SPECJALITYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANDRZEJ 

KORFANTY

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030012563975471518897DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ "DOM 

NAUCZYCIELA"

 0,0320Opakowania z tworzyw sztucznych1501022436962176311574189B&D Barbara Redel
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1509635129491207524GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA 

MICHALCZAK

 0,0722Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030034420816390002871 Praktyka 

Stomatologiczna 

MECA TOMASZ

 0,0071Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719141936411394908PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM. 

BRONISŁAWA 

FLAKUS

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0183Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182780397946472305158"VITAMED" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1500Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,1500Roztwory utrwalaczy090104

 0,0010Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101
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 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,2200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 777,9800Żelazo i stal1704053800399506292360948DAGMARA DRÓŻDŻ 

P.H.U. FORTUNA

 12,8100Odpady tworzyw sztucznych0702133624448772220899618BUDCHEM ADAM 

SZLACHCIC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,0000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 2,8500Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0600Żelazo i stal170405

 7,5850Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

010102K73.10.G0000234616340126016Główny Instytut 

Górnictwa

 0,0440Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

010413

 0,0200Odpady z flotacyjnego wzbogacania 

węgla inne niż wymienione w 01 04 80

010481

 12,2620Inne niewymienione odpady010499

 0,0710Odpadowa masa roślinna020103

 5,8430Odpady ciekłe zawierające fenole050680

 2,5850Odpady zawierające inne metale 

ciężkie

060405

 0,3315Odpady tworzyw sztucznych070213
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 0,1840Inne niewymienione odpady070299

 0,0050Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0020Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 1,1750Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0240Popioły lotne z węgla100102

 0,0750Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania 

spalin oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182

 0,1190Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,7700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0895Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,4360Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0020Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. 

ognie sztuczne)

160402

 0,1720Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0220Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0350Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0230Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,1030Żelazo i stal170405

 0,0320Inne niewymienione odpady190899

 0,0660Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,1250Szkło191205

 0,0195Tekstylia191208

 0,0070Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506556389490009041PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.MED.JACEK 

MAĆKOWIAK

 0,1300Opakowania z papieru i tektury1501012415049526342738597OŚWIATA Sp. z o.o.

 0,4810Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,6060Opakowania z papieru i tektury1501010728863412060000022EMOS PL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0047Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012783297826311142277STOMATOLOGIA 

MATEUSZ ROSPOND

 0,0014Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0252Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033651293149372684755IZ-MED I TRELEWICZ 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0360Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042719565606331014447LECZNICA 

WETERYNARYJNA 

"IWA" SPÓŁKA 

CYWILNA JAROSŁAW 

ŻAMBO, ARTUR 

SURAJ

 6,1500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052431375936322008967JUKA G.GRYGIEL, 

R.WLEKLIK SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DB17.54.Z0704668015471006163P.P.H.U. 

"TECH-BAND" Bożena 

Cielesta
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022403015376342454078LUCYNA 

PISARCZYK-GRUSZK

A "RUDVET" GABINET 

WETERYNARYJNY

 2,0500Metale żelazne1601172782924416321170252"AUTO - MAG" 

BLACHARSTWO 

SAMOCHODOWE 

SMĄD ZBIGNIEW

 0,0550Opakowania z drewna1501038500081478680000775STALPRODUKT 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,7510Opakowania z metali150104

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DK29.52.A2721520586490021661ZAKŁADY 

PRODUKCYJNE B-D 

S.A ( dawniej 

ZAKŁADY 

PRODUKCYJNE B-D 

WITOLD BRODZIK 

SPÓŁKA JAWNA)

 117,0600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,5000Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 42,7700Opakowania z papieru i tektury150101

 38,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,2000Opakowania z drewna150103
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 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8000Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0096Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 254,5200Żelazo i stal170405

 0,0500Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032408498736252303192GABINET 

WETERYNARYJNY 

MEDI-VET MACIEJ 

DYDAK

 245,2200Odpadowa tkanka zwierzęca0202022736346646491829359PROMOCJA UBOJNIA 

DROBIU SNOPEK 

MĘCIK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501012719029206380011615"DEK-PLESS" 

SPÓŁKA JAWNA 

J.CZERNECKI, 

K.CZERNECKI, 

B.WIECZOREK

 0,3220Cząstki i pyły metali nieżelaznych1201042761805776491875135MICH - MET SKUP 

ZŁOMU I METALI. 

HANDEL WĘGLEM I 

OPAŁEM MICHAŁ 

CZAPLA

 4,1400Opakowania z metali150104

 0,4040Metale nieżelazne160118

 5,8640Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 11,6450Miedź, brąz, mosiądz170401
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 30,1000Aluminium170402

 0,6600Ołów170403

 1,4020Cynk170404

 251,0390Żelazo i stal170405

 0,0840Cyna170406

 8,0300Mieszaniny metali170407

 42,2250Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 72,8600Metale żelazne191202

 78,1800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802411274782060001381DUNLOP CONVEYOR 

BELTING POLSKA Sp. 

z o.o.

 73,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2709516776451621138Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Karina Okraska

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766400566312259366Centrum Zdrowia 

Psychicznego i 

Leczenia Uzależnień 

FAMILIA sp. z o.o.

 539,2800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012733595256511470678GEBRUEDER PEITZ 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1 150,4400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 236,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,2810Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 48,3000Żelazo i stal170405

 1,1400Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0100Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012403513705532324390PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"VITA" MAGDALENA 

JAKUBIEC-SPANIER

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0222Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032705910906391025124SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MARIA 

DYRSZKA

 12,7700Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040221206328842747620HAMSTER POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724462229690455294STEFAŃSKI PIOTR 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

STOMATOLOGICZNEJ 

I LEKARSKIEJ

 10,1890Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101G52.46.Z2765835889542299879MONTAN STAL Sp. z 

o.o.

1469



 0,9680Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062434037066423184683A 21 SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Metale żelazne160117

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9990Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433481377542593951SPECJALISTYCZNE 

CENTRUM 

STOMATOLOGII 

TOMASZ 

WALAWENDER

 2,5800Opakowania z papieru i tektury1501012764915156462401883BP Service Center 

Maria i Sławomir 

Marzec s.c.

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9150Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

1470



 0,0040Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020701069205531616966INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

AGATA 

PAWLUSZKIEWICZ-WI

ECZOREK "CENTRUM 

STOMATOLOGII"

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2701143616311044758SAW-DENTAL 

Sławomir Woryński 

(dawniej: NZOZ 

SAW-DENTAL Gabinet 

Stomatologiczno-Protet

yczny REMBRANT)

 0,0700Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112727557276350000529Zakłady Mechaniczne 

"WIROMET" S.A.

 232,1200Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 135,3640Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 9,2130Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 38,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,6000Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,5150Żelazo i stal170405

 0,1250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406564019491170034Piotr Chwastowski 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082409798776471684082LENCZYK WIESŁAW

 0,0000Aluminium1704021509615655771357719P.H.U. "KAREN" 

KAROL GURBAŁA

 34,9520Mieszaniny metali170407

 385,5360Metale nieżelazne191203

 491,4840Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,1600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0002918886381811134UZDROWISKO 

GOCZAŁKOWICE-ZDR

ÓJ Sp. z o.o.

 0,1600Roztwory utrwalaczy090104
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 0,5250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0935Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0098Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0035Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1137Opakowania z papieru i tektury1501013697431235732898285VICTORIA SARWA 

VICTORIA

 0,0437Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703809565471046843GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

SCHMALZ LEOPOLD

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101G50.20.A2706168616340030291DYBICAR AUTO 

SERWIS Jarosław 

Dybisiak  

dawniej(DYBICAR-FIAT 

SERWIS 

Autoryzowana Stacja 

Obsługi)

 0,0200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,0600Zużyte opony160103

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 6,8300Inne niewymienione odpady1201990723164029372267106"REGULUS-SYSTEM" 

WÓJCIK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,1020Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,6400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,1500Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,2600Aluminium170402

 6,3400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729439089541025631REVITAL GABINET 

KARDIOLOGICZNY 

S.C. KRZYSZTOF 

GOŁBA, JOLANTA 

BIERNAT

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022723970966451923626ŚCIGAŁA PIOTR 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

PRZYCHODNIA DLA 

ZWIERZĄT

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728635756481017878INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

EUGENIUSZ CZECIOR
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 8,9800Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

1101063647971896472574705ZN CYNKOWNIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 6,7500Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 11,7490Cynk twardy110501

 10,1590Popiół cynkowy110502

 0,4800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083811765315771986906POLTRANS 2 SP. Z 

O.O.

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4200Zużyte opony160103

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 36,7400Żelazo i stal170405

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775496366472247231LARYNGOLODZY M. 

ŚLIWA - P. FRELICH - 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2727630466521020706Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Śliwińska Maria

 0,0050Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701040729075635472013159INSTYTUT BADAŃ I 

ROZWOJU 

MOTORYZACJI 

BOSMAL Sp. z o.o.

 1,9760Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,2300Odpady z dodatków zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214

 0,0400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0200Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0380Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,6400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,9310Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 3,0250Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,7600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,8100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,9600Olej opałowy i olej napędowy130701

 2,1500Benzyna130702

 1,9500Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,8250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3680Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,4370Zużyte opony160103

 46,1000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,3200Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny hamulcowe160113

 1,2300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,8700Tworzywa sztuczne160119

 0,4000Inne niewymienione odpady160199

 1,7560Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,7170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0850Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,4300Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,9000Drewno170201

 0,3820Szkło170202

 0,0200Aluminium170402

 6,8110Żelazo i stal170405

 0,0400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,2000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 5,6000Inne niewymienione odpady1007993654539315732868870PM Silver sp.zo.o.

 0,1750Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032426500935732835385Alfamedica Sp.zo.o.

 13,8000Opakowania z papieru i tektury150101DN36.15.Z2727831106351006959Fabryka Materacy 

"Janpol" Sp. o.o.

 19,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 52,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709543976451064815GAGOŚ KRZYSZTOF 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY

1478



 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0703820105471479878Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Wiesław Jończy

 0,1320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779110896311371701GABINET LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY LESŁAW 

STRZAŁKOWSKI

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102410087406461582629SALON FRYZJERSKI 

IZA IZABELA 

JAROMIN

 0,0040Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082405100285732508858F.H.U. "JK" Jacek 

Kubat

 0,1520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781551876422382808WITOLD PROCHASEK

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706942989541027400PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

BAJER-WILDNER 

SONIA
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 0,4000Tworzywa sztuczne1601190722504889371686491M-Gcars Grzegorz 

Wawrzeczko

 0,0383Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709436206421355809DARIUSZ KUJAWSKI

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401736546492166375JURAJSKIE CENTRUM 

MEDYCZNE SOBAS 

SPÓŁKA JAWNA W 

ZAWIERCIU

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508702945751103074KOWALIK.medica 

Gabinet Ginekologii i 

Medycyny 

Estetycznej, 

Kosmetologia lek. 

Marek KOWALIK

 1,6200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010027629265770000010FUNGIPOL UPRAWA, 

EKSPORT GRZYBÓW 

JADALNYCH JERZY 

ŁABUŚ

 2,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2300Opakowania z drewna150103

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,6130Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113G50.10.B2780759046342498199Auto-Zięba Sp. z o.o.

 12,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,1000Zużyte opony160103

 0,8140Filtry olejowe160107

 15,3000Metale żelazne160117

 2,4000Tworzywa sztuczne160119

 1,3000Szkło160120

 0,4000Inne niewymienione elementy160122

 0,0330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,8100  4.81Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109DJ28.51.Z2724636636441011415P.W. 

EMERES-PRODUKT 

S.J.

 0,7820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2540Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1481



 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,4200Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,8000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001032705219076420004551U PIEKARZA S.C. 

HUBERT SOBOCIK, 

MARIA SOBOCIK

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434946725532514682NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "ALFA 

MED" ZBIGNIEW 

SZEWC SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402472756351730359NIEPUBLICZNY 

STOMATOLOGICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

MI-DENT S.C. ALINA I 

DAMIAN JANICA

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090727321705531656693APTEKA ŚW. 

BARTŁOMIEJA 

BYRDY BOŻENA

 0,2060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503979529491539172NZOZ Przychodnia 

Stomatologiczna 

M.S.DENT  

Małanij-Saleh  Spółka 

Partnerska

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 3,5690Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082407635742220660395FIRMA 

HANDLOWO-PRODUK

CYJNO-USŁUGOWA 

DAMAR ŻANETA 

HRAPKOWICZ

 15,3010Zużyte opony160103

 1,0990Filtry olejowe160107

 0,7690Płyny hamulcowe160113

 3,3410Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 712,5430Metale żelazne160117

 10,2900Metale nieżelazne160118

 18,7110Tworzywa sztuczne160119

 10,1820Szkło160120

 7,1850Inne niewymienione elementy160122

 17,0790Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418261185771887498INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KLAUDYNA 

SZLACHTA

 0,5010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2767426676391747840SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

LECZNICTWA 

AMBULATORYJNEGO 

Z SIEDZIBĄ W 

RUDNIKU

 0,0340Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701208066421427029SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA 

LEKARSKA 

LEK.MED.ALEKSAND

ER DANEL 

SPECJALISTA 

GINEKOLOG-POŁOŻNI

K

 1,3600Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 

10 11

1010121521322415732396336Aljar Jarosław 

Bednarek

 1,0500Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901013414771819562304388NEUCA MED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,9700Roztwory utrwalaczy090104

 1,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0304Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731752746471746363PARCHAŃSKI PIOTR; 

NIEPUBLICZNY 

STOMATOLOGICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"SOLDENT" 

PARCHAŃSKI PI

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769869106312298159Zakład Lecznictwa 

Podstawowego i 

Specjalistycznego 

MEDICOR sp. z o.o.
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 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723779756261469963ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ARS-MED S.C. 

KRZYSZTOF 

ZORYCHTA, HENRYK 

KUDŁA, JOANNA 

PRZYBYŁA, ROBERT 

KUDELA

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0174Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502488445741270422GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

AGATA 

BATÓG-WYSOCKA

 0,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709042701093486470506792ZAKŁAD 

INSTALATORSTWA 

ELEKTRYCZNEGO 

ADAM SZYMICZEK

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031507617255741421306PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM. ANNA 

DROŚ

 0,2250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727872656441571054STOŻEK KATARZYNA 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ZDROWA RODZINA

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0100Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803172400114896462669338GALEN - ORTOPEDIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0109Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,6160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,2710Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,3800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072725052496260006327ZAKŁAD 

REMONTOWO-BUDO

WLANY WITOLD 

ORZECHOWSKI

 3,1000Drewno170201

 6,6600Odpadowa papa170380

 0,5000Żelazo i stal170405

 8,4600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2420Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081500650495731014031GOLIARD sp. z o.o.

 14,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 19,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,7000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432101206311037971GABINET 

DERMATOLOGICZNY 

MARZENA KASIŃSKA

 5,0000Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101092414979569492139262MULTIMETAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092416018336292440050"MEDICO 1000" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092778975446482428572ASCLEPIOS - MISIAK, 

SWATEK SPÓŁKA 

JAWNA

1487



 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432649666252255955To Be Beauty Anita 

Kozieł

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033630132639372630860Studio Pielęgnacji 

Dłoni i Stóp Adrianna 

Adamska-Tyc

 0,1770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767457666312261564ALMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431190696511654102House of Tattoos Ewa 

Orlińska

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030035214266530001074FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA 

BERNADETA FUCHS

 154,1390Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201023679580105771983517NSTEEL SP. Z O.O.
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 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401745996342334612NZOZ Centrum 

Stomatologiczne 

ADOREA

 0,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082721163706440028678MACIEJ ADAMUS 

,ABM 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1950Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9600Zużyte opony160103

 0,3000Metale żelazne160117

 0,8800Metale nieżelazne160118

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,1700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0200Aluminium170402

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102A01.24.Z5313863796471473586Ferma Drobiu Michał 

Winkler

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5830Żelazo i stal1704053680367489542781033ZESPÓŁ 

SZKOLNO-PRZEDSZK

OLNY NR 5

 0,3580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411992656272535847TEN-DENT 

STOMATOLOGIA 

Aleksandra Janik 

Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 72,1700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.52.Z2710627786470516632Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

Mechaniki Maszyn 

Marian Surowiec

 0,7800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,8000Odpady spawalnicze120113
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 0,2500Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,3600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3400Opakowania z papieru i tektury150101N85.14.C1515014699491644526CENTRUM OPIEKI I 

REHABILITACJI 

ZDROWIE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0930Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0784Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6300Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z0024061375470047958Hurtownia Art. 

Przemysłowych LAK 

H. Adamski, J. Lach, 

T. Knie Sp.J.

 0,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,4600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0360Zużyte opony160103

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032705709526341688354GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GAJOS JOANNA
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032420830275751771574PHU MB Magdalena 

Lempa

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775616086262007325Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Jakub Mazur

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.B0064719539541303194ZGROMADZENIE 

SIÓSTR ŚW.JADWIGI 

PROWINCJA 

KATOWICKA

 1,2000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501112775058346292188679"KOMPLEKS 

CABAŁA" Sp. z o.o.

 600,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 600,0000Gruz ceglany170102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733505246461938121Wojciech Scierski
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 152,4100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012415591896511701422KENNAMETAL 

PRODUKCJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IA

 56,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 5,1810Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 6,9990Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 4,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 36,6000Żelazo i stal170405

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031615001437542903989Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Krzysztof Nowakowski

 3,5270Odpady tworzyw sztucznych0702133675636295732344871REW-ECO Ewa 

Wrześniak

 161,5520Opakowania z papieru i tektury150101

 307,9100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 527,2900Opakowania ze szkła150107

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501012431523009490331340P.H.U. "JOLANTA" 

Jolanta 

Hartlińska-Adamus

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033658672652050004900ROCK'N'ROLL 

TATTOO AND 

PIERCING LONDON 

LTD ODDZIAŁ W 

POLSCE

 2,2630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508713075731178040PRYWATNE 

CENTRUM 

MEDYCZNE 

MEDYK-CENTRUM 

JAN BIŃCZYK

 744,0000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

1702040111340835221054994POOR S.A (Dawniej 

BILFINGER 

INFRASTRUCTURE 

SPÓŁKA AKCYJNA)

 1,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103G52.62.A0707671935531565602P.P.U.H.GRANIT 

Katarzyna Szewc

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 24,5200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605G51.53.B2775897366471774201"CENTRUM 

DACHOWE" KOCIĘBA 

GERARD

 0,6550Opakowania z tworzyw sztucznych150102271087620Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

M.Pasek S.J.

 0,1930Aluminium170402

 39,9200Żelazo i stal170405
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 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102737694536462328608ZAKŁAD USŁUGOWO 

HANDLOWO 

PRODUKCYJNY 

"ELETRON" CEBULA 

RAFAŁ

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433996506381808534 Paradise 

Kosmetyka Magdalena 

Brychcy

 0,1300Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402091502094205771131866PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWE FOX 

SŁAWOMIR GĘBKA

 0,1400Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.21.B0006166815470049147PKS w Bielsku-Białej 

S.A. z siedzibą w 

Czechowicach-Dziedzi

cach

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,9600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 9,2000Zużyte opony160103

 0,4000Filtry olejowe160107

 0,1000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1000Metale nieżelazne160118

 0,5000Tworzywa sztuczne160119

 0,2000Szkło160120

 0,1000Inne niewymienione elementy160122

 0,0410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6510Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8000Szkło170202

 0,2000Aluminium170402

 3,0000Żelazo i stal170405

 8,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032708950806251632841PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY 

GŁUCHOWSKA EWA
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 7,9980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429605636342412667ARCHIDIECEZJALNY 

DOM HOSPICYJNY 

BŁ.JANA PAWŁA II

 0,5170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030708978089371179699Usługi Pogrzebowe 

Aleksander Szymala

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2730188536461285618AWICENNA Sp .z o.o.

 20,4000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802404147386461687624PIOTR 

PONIEWIERSKI 

ZAKŁAD 

PRODUKCYJNY

 0,1630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 718,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701011505187465750007256PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

ELEKTROMONT 

LESZEK GOROL 

SPÓŁKA JAWNA

 4,4500Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204
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 0,7440Aluminium170402

 4,7800Żelazo i stal170405

 4,7600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 107,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 5,1660Zużyte opony1601031521769075771883572F.H.U. JES 

ALEKSANDER 

DRAUS, JACEK 

DRAUS,MAREK 

CESARZ S.C.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712460246461078049INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DANUTA 

WACŁAWIK-MUSIAŁO

WICZ

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0723938685531023717ELŻBIECIAK ROMAN 

P.H.U. "AUTO 

PRECYZJA"

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6480Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,1200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1100Tworzywa sztuczne160119

 0,0420Szkło160120

 0,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.30.Z2772299439690758304Gospodarstwo Rolne 

Marek i Jolanta 

Błaszczyk

1498



 2,3300Opakowania z papieru i tektury1501012430741199542740838AM POLIGRAFIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2660Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Aluminium170402

 3,4300Papier i tektura191201

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2727249396481038834NZOZ dr. n. med. 

Danuta 

Kuśmierczyk-Grochowi

na

 0,2080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2711375949541509300Poradnia 

Stomatologiczna Ewa 

Klimek

 0,0600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

1499



 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410984469541320005Grażyna Walkowicz

 0,2800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112402322916252294317DEMETRIX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 5,2000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 2,1600Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 15,4600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,7800Odpady spawalnicze120113

 0,2100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,5400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,5300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 17,4500Żelazo i stal170405

1500



 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035316223487542036943SOKÓLSKA BOŻENA 

GABINET 

DERMATOLOGICZNY

 0,5980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2780975806272477191NOVIA Sp. z o.o. 

(dawna ERA 2 Sp. z 

o.o.)

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 5,3000Odpady tworzyw sztucznych0702130082066521130001300EVE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0530Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Aluminium170402

 0,7000Żelazo i stal170405

1501



 0,0379Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704981495471081555INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

lek.med.Małgorzata 

Maczyńska Specjalista 

Ginekolog Położnik

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130012380056270011844Teratr Rozrywki w 

Chorzowie

 0,1700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142705485856340015742FHU WALDEX  

Waldemar Jakubczak

 0,1650Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030702590605481051550NZOZ 

STOMATOLOGIA 

SANTARIUS-URBAŚ 

WIESŁAWA

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 26,7000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206013633610246412536049CANDY FLOSS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 40,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104

 8,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

1502



 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104040001646 000839690945667Dom Pomocy 

Społecznej dla Dzieci i 

Młodzieży prowadzony 

przez Zakon oo 

Kamilianów

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022410808315482330039Gabinet Weterynaryjny 

Kaplita Magdalena

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412416365732589934PODO-MEDICAL 

Joanna Kromołowska

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707824885481348190NZOZ Stomatologia 

Ogólna

 0,0009Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0097Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032708958846251016929SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK.MED. 

BARBARA 

KWIATEK-KARCZEW

SKA

1503



 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403087696272519883PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAREK 

KOWALCZEWSKI

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414603216452262641NZOZ GABINET 

DENTYSTYCZNY 

DRODENT MARZENA 

DROSIK-FERDYN

 7,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160004965155730104720BANK SPÓŁDZIELCZY 

W MYKANOWIE

 46,0000Żużle odlewnicze1009033808518645732903253Odlewnia Żeliwa 

BLACHOWNIA Sp. z 

o.o.

 0,9700Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 0,0153Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033672580856423201938Praktyka 

Stomatologiczna 

Izabela Mularczyk

 0,5290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0707208375471395472PRIMADENT 

GABINETY 

STOMATOLOGICZNE 

Iwona Cieplińska

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

1504



 0,1550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728810365482071282BADORA ADRIANNA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0460Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0630Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042408713416462615319MARCIN CENDRY 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1505062815740002725APTEKA PRYWATNA 

MGR FARM. 

SZLEPER KRYSTYNA

 0,3200Odpady tworzyw sztucznych070213G50.20.A2400642735482436909SILTRUCK Sp. z o.o.

 2,6500Filtry olejowe160107

 0,3510Metale żelazne160117

 0,4700Tworzywa sztuczne170203

 1,2986Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405361866342612011EOS Izabela Nowicka

 0,5280Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080729091255471023457ZAKŁAD 

USŁUGOWO-PRZEMY

SŁOWO-HANDLOWY 

AUTO PERFEKT 

Krzysztof Machalica

 1,7200Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202032726937136491008467PRZETWÓRSTWO 

MIĘSNE BOGDAN 

SZOPA

 0,3500  0.07Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,1600Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

1505



 0,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9800Odpady tworzyw sztucznych0702132725796446530011411"NOMAX 

INVESTMENTS" Sp. z 

o.o

 4,3700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 74,5400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6500Opakowania ze szkła150107

 7,0400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,4600Tworzywa sztuczne170203

 0,2600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 5,1600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 140,0400Opakowania z papieru i tektury1501012416380559491883834PAWEŁ MATYSIAK 

PPHU EMTEK

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430464599542471829Stomatologia 

Mikroskopowa Romana 

Markiewicz-Piotrowska

1506



 121,9200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012420895505732837728PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

HET-MARK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7240Aluminium170402

 37,5310Żelazo i stal170405

 5,7900Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802767175286342332961SIL-TRADE Beata 

Polaczek

 2,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 19,3700Metale żelazne191202

 0,0000Inne niewymienione odpady070299DJ28.11.B1202944776762329428VLASSENROOT 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,5600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 120,1700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 123,6400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3170Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 2,3770Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0000Inne niewymienione odpady120199

1507



 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0000Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 70,6600Opakowania z drewna150103

 1,1500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 7,6280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0950Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,4480Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0000Metale nieżelazne160118

 0,0760Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

1508



 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 0,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2200Szkło170202

 711,8630Żelazo i stal170405

 0,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 325,6210Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.90.Z0034426266290013450VIG Sp. z o.o.

 2 719,8630Papier i tektura191201

 2 369,9060Metale żelazne191202

 13,5730Metale nieżelazne191203

 19 839,5620Tworzywa sztuczne i guma191204

 119,8530Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 4 906,0990Tekstylia191208

 9 623,3100Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 28 886,9010Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 22 491,2210Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022714363456420411931Przychodnia 

Weterynaryjna s.c. 

Kałuża, 

Szynol.Szczekała, 

Brząkalik

 1,5310Odpady tworzyw sztucznych0702132401377246341419714PHU KISZEL JAKUB 

KISZEL

1509



 0,7300Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436139356341713738PROPODOS Dariusz 

Bogusłowicz

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416060559541152631Prywatny Dom Opieki 

Pomocna dłoń Izabela 

Golczuk-Uchto

 14,6510Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DK29.32.A0081731316480001674Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

"MANDAM" Sp. z o.o.

 2,8500Opakowania z drewna150103

 0,1050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1740Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 290,6100Żelazo i stal170405

 2,0000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0706042401443005471874971ACTIVE Anna 

Skorupska

1510



 1,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 5,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092722030576311028564APTEKA MEDICAL 

MAŁGORZATA KRUK

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435701379371470615GABINET 

PIELĘGNACJI URODY 

Sylwia Mroczko

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2712280326340253418Apteka 49 Chyra, Słota 

Sp.J.

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030701065405531044369NSZOZ PRIMO - DENT 

ARKADIUSZ KOCOŃ

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033669051576521650896Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Anetta Szylder

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031519851315771338248AGNIESZKA 

PIETRZAK-ŚWIEBOD

A AGMED

1511



 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092408427825742016832PUNKT APTECZNY 

S.C. BARBARA 

SMOLAREK 

DOMINIKA 

SMOLAREK-MUSIAŁ

 19,3230Odpady tworzyw sztucznych0702131465067005252546391AMAZON 

FULFILLMENT 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,5100Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,1410Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,6000Inne niewymienione odpady120199

 2 523,8850Opakowania z papieru i tektury150101

 230,7650Opakowania z drewna150103

 486,5400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2320Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2900Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 70,6200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 31,7360Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0300Inne baterie i akumulatory160605

 384,4200Żelazo i stal170405

 0,0410Mieszaniny metali170407

 0,9000Papier i tektura191201

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707497305471378427Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Pulmonologiczno-Alerg

ologiczny Małgorzata 

Wróbel-Rajzer

 2,3530Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.75.B2737088949542184449AMS METAL Sp. z 

o.o.

 2,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,9050Papier i tektura191201

 900,2050Metale żelazne191202

 943,0400Metale nieżelazne191203

 124,5400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

1513



 0,0243Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2417686165751203686Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

sto. K. Ledwoń

 0,1300Opakowania z papieru i tektury1501010008703629541026547Państwowa Inspekcja 

Pracy Okręgowy 

Inspektorat Pracy w 

Katowicach

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0372Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 10,6800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013673387146292480150MONTICO SPÓŁKA 

JAWNA

 9,2200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 38,2600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 9,7400Zmieszane odpady opakowaniowe1501061226667827382144717FHUB MIRO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 44,4400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 29,0400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 7,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 16,0500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1830Inne niewymienione odpady0702994323197157122705604BGH Polska Sp. z o.o.

 137,8150Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

02 07

100208

 243,6400Zgorzelina walcownicza100210

 61,1200  48.90Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

inne niż wymienione w 10 02 11

100212

 808,0120Inne niewymienione odpady100299

 170,8610Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 6,2700Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 6,8030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,1120Inne niewymienione odpady130899

 1,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,7800Opakowania z drewna150103

 29,9600Opakowania z metali150104

 0,7700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,6090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

1515



 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1700Filtry olejowe160107

 0,0390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1880Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0161Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1330Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0960Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 55,2070Żelazo i stal170405

 0,0290Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 14,9400  11.95Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0021Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

0804101505431645730006868STOLARSTWO 

STANISŁAW 

ŻMUDZIŃSKI

 0,1830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0723243249372282732NZOZ "LIPNIK" S.C. 

MARCINÓW MARIA, 

CIEŚLAK-SZCZOTKA 

MAŁGORZATA, 

GAJDA MAŁGORZATA

 0,0440Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

1516



 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1519869465771650715NZOZ Przychodnia 

Specjalistyczna 

ORTODENT 

Małgorzata Struzik

 2,0800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012780643266292253709Prinn Sp. z o.o.

 1,9000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0850Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0370Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102721912076341062086ZAKŁAD FRYZJERSKI 

DAMSKO-MĘSKI 

KARINA 

WOLNA-GRALEWICZ

 0,3630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778251836443084594NZOZ Centrum 

Medyczne SANTE s.c.

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083655217046492306385ZAKŁAD 

KOMUNIKACJI 

MIEJSKIEJ Sp. z o.o.

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,9100Zużyte opony160103

1517



 0,3100Filtry olejowe160107

 0,0900Tworzywa sztuczne160119

 0,1800Inne niewymienione odpady160199

 0,0180Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 6,4800Żelazo i stal170405

 29,5820Opakowania z papieru i tektury1501011471625275272712214QUICK SERVICE 

LOGISTICS POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 8,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0105Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8950Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych1501022411267116462729135F.U.H. "RAUT" 

ZAKŁAD MIĘSNY 

Karolina Sosna

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102722484276311003966"D & D" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,7560Aluminium170402
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 106,7600Papier i tektura191201

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402796485422511665STOMATOLOGIA 

ZDROWEGO 

UŚMIECHU 

ROMANIUK-DEMONC

HAUX ADAM

 0,0630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142768953716292174944ZESPÓŁ SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄC

YCH NR 2

 0,5520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401431049372461334"TRIDENT"GABINET 

STOMATOLOGII 

ESTETYCZNEJ 

AGNIESZKA 

STĘPIEŃ-GRYCZKA & 

TOMASZ GRYCZKA 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0560Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733917996491117222Praktyka 

Stomatologiczna 

lek.stom. Maria Kopryś 

- Kulej

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033665158415472172544 WELLMED 

ZDROWIE I URODA 

Sp. z o.o.
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 2,2000Zmieszane odpady opakowaniowe1501062769855886341173710ABG GRZEGORZ 

OLEKSA

 1,8600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417913775532131981ANDRZEJ KASTELIK 

ASTOM Gabinet 

Stomatologiczny

 9,2400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012407829049372434136SABNER MICHAŁ 

PASZEK

 0,1990Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,2000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2070Aluminium170402

 7,0920Żelazo i stal170405

 8,0800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012436512325732850870PZOM STRACH Sp. z 

o.o. Sp. K.

 0,3500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,8540Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 379,3360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 588,2940Opakowania z metali150104

 1 369,8900Opakowania ze szkła150107
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 0,1640Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1370Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 14,2400Zużyte opony160103

 0,1540Filtry olejowe160107

 2,1800Metale żelazne160117

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,0600Żelazo i stal170405

 10 814,9800Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 25 833,5400Inne niewymienione odpady190599

 185,7000Metale żelazne191202

 0,0000Metale nieżelazne191203

 2 672,6000Tworzywa sztuczne i guma191204

 92,5900Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 14 708,1400Odpady palne (paliwo alternatywne)191210
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 42 008,1380Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717437746441121233SŁABOŃ JADWIGA 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030062288106471774543Zgromadzenie Siostr 

Opatrzności Bożej 

Dom Generalny

 0,3500Opakowania z papieru i tektury1501012418028406423148150Zespół Szkół 

Budowlanych

 0,2903Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,6100Zmieszane odpady opakowaniowe1501060084854515470170222Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

INTERGOS Sp. z o.o.

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5355Opakowania z papieru i tektury1501012436703606492300945P.H.U. URSZULA 

PNIAK-KOŚCIELNA

 0,2730Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411894276471087021CHRAPEK 

WERONIKA

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2769150406331816767NZOZ "MEDYKAN"

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0600Opakowania z papieru i tektury1501012408147686252357503EKO-GRANT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 2,1500Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2724916136521018833DZIURKO ROBERT 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,9620Opakowania z tworzyw sztucznych150102DL31.30.Z0084554675470127700FIRMA MROWIEC S.J. 

Włodzimierz Mrowiec

 0,8010Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0290Aluminium170402

 0,1890Żelazo i stal170405

 5,7850Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 0,2080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762684096252040657ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W 

WOJKOWICACH

 0,0320Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,5000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305022419437986521146531BP SERVICE CENTER 

Monika Chwałek

 1,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1960Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DM34.30.A0034710656380004093Paks'D Sp. z o. o.

 550,0500Inne niewymienione odpady100199

 606,8700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,6800Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,8000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 15,3100Opakowania z papieru i tektury150101

 11,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,5800Opakowania z drewna150103
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 0,4450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 23,5180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6920Miedź, brąz, mosiądz170401

 411,1800Żelazo i stal170405

 0,3600Opakowania z papieru i tektury1501011213510366772350714ALPHA TECHNOLOGY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 43,8400Żelazo i stal170405

 0,6150Mieszaniny metali170407

 50,0000  20.00Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431882256472370121KOSMETYKA 

PROFESJONALNA 

JAŚMINA 

BEDNAREK-LACH
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 0,0145Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032713338466391025236SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK.MED. 

ANNA ZYS-BORYS

 0,0055Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410758246321927436GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KATARZYNA BOGUSZ

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727244546411199087GRZEGORZ FRYC

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781771839542461943NZOZ - "PERI-ORT" 

LEKARZE 

STOMATOLODZY S. 

MUSIAŁ, M. KUBICKA 

- MUSIAŁ - SPÓŁKA 

PARTNERS

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032708958906251017662GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KROK MAŁGORZATA
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416171366381691492GABINET 

KOSMETYCZNY MARI 

- MARIA ROZMUS

 0,2501Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776769786391791226Zakład Lecznictwa 

Ambulatoryjnego 

AMICUS-MED Sp. z 

o.o.

 0,0224Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,5420Inne niewymienione odpady1201990726919795482317659IMPORT EXPORT 

HURT SPEDYCJA J.J. 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 13,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 3,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,6000Metale nieżelazne160118

 0,8140Aluminium170402

 142,6200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 69,2000Tworzywa sztuczne i guma191204

 337,1000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101G52.12.Z2715143066310205917Sklep "TRAKOR" 

Krystyna i Zygmunt 

Łabaj
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 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415117006431666965KKF KARINA 

KONIECZNA 

FIZJOTERAPIA

 14,8660Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080152265345262677195NEO POWER 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,7800Filtry olejowe160107

 34,0000Zużyte opony1601032405803886391905345SRC SERWIS S.C. 

J.CHĘCIEK, 

Ł.GURAZDA, 

Ł.WINIARSKI

 0,4840Aluminium170402

 5,1060Żelazo i stal170405

 2,3750Opakowania z tworzyw sztucznych1501022410926916262937260FISCHER Sp. z o.o.

 1,3100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 93,5200Papier i tektura191201

 6,1350Metale nieżelazne191203

 0,0240Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109241630088"ISOFARM" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732540009541915626Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska dr 

n.med.Barbara 

Warkocka-Szołtysek

 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726551506422183730Stowarzyszenie 

Promocji Zdrowia 

ALERGOKOL W 

RYBNIKU

 0,2100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0722729525482187754Praktyka Lekarska 

NZOZ KOSTKA, 

MRÓZEK, PECOLD 

Spółka Partnerska

 0,2250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2220Opakowania z papieru i tektury1501012735275729690821095P.H.U. Deoniza 

Grzesińska

 0,0760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Odpady proszków powlekających0802011502173355751069325 Józef Klabis ASKLA 

Automatyka Serwis

 9,4800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,7000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0320Miedź, brąz, mosiądz170401

 10,5100Żelazo i stal170405
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 0,1470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722237176391001709Praktyka 

stomatologiczna Ewa 

Witkoś-Gnot

 1,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082768332986331923233MRÓZEK MICHAŁ 

AUTO SERWIS 

MRÓZEK

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2100Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,1000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414276255732252488PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"BEADENT" BEATA 

SOBOCIŃSKA

 0,0580Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182762552526492296830Powiat Zawierciański 

Starostwo Powiatowe 

w Zawierciu

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0250Inne baterie i akumulatory160605

 0,0318Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703818555471287989Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Polaczek-Pośpiech

 2,1000Opakowania z papieru i tektury1501013644905746342864304CHEMIA NOWA 

JANECZEK Sp.J.

 0,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780734898941690337INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA RENATA 

KOWALEWSKA

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733237636421058253RANISZEWSKA 

IZABELA PRYWATNY 

GABINET LEKARSKI

 35,0000Odpadowa masa roślinna020103A01.12.A7100046818260004594Gospodarstwo 

Ogrodnicze Agata 

Oudejans

 2,9700Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104

 15,0000Odpady z upraw hydroponicznych020183

 250,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,2800  0.21Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101091510043635731092864ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY 

"JARKOL" JAROSŁAW 

KOLAŃCZYK
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 0,9870Opakowania z papieru i tektury1501010023928955480076631INTERFON SP.z o.o.

 7,8600Opakowania z papieru i tektury150101K74.85.Z2722319939540008211ArchiDoc Sp. z o.o.

 4,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8740Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0490Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3040Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

0205010007318736291522231SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

28 IM.JANUSZA 

KORCZAKA W 

DĄBROWIE 

GÓRNICZEJ

 0,0033Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0010Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0010Odpady niebezpieczne częściowo 

stabilizowane

190304

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780444186321767582TEN SALON 

FRYZJERSKO-KOSM

ETYCZNY Sylwia 

Czechowicz-Bożek

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162710111726420000062Machine Tools 

International Sp. z o.o.

 12,2300Żelazo i stal170405

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734570096272001459SPÓŁKA CYWILNA 

ANIMA FURMAN 

JERZY, SUCHOWSKA 

URSZULA, KWIECIEŃ 

ALICJA
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 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 40,6200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706040115093241180021492MULTISERWIS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729610886381194836INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

LEK.DENT. BARBARA 

KUBAŃSKA

 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723485196311120502SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA EWA 

KORZENIOWSKA-KU

MASZKA

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020700499839371008816ŚWIERZKO SABINA 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA

 0,1220Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005158856440015167Urząd Miejski w 

Sosnowcu

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0980Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4250Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,5800Opakowania z papieru i tektury1501012764077796491092114"DAGLEZJA " 

MAŁGORZATA 

DZIEWICKA

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401627746422080042AKMED Andrzej 

Kupilas

 2,4800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709042407241146391922527PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

FLUXMET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775654406511585364"NOVAMED" S.C. 

STRYCZEK BOGDAN, 

STRYCZEK BEATA

 0,1770Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0622Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2769001556391770164CENTRUM 

MEDYCZNE 

"ESKULAP" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033643494629691494899USŁUGI 

KOSMETYCZNE 

OAZA PIĘKNA 

MONIKA BURY

 2,2800Opakowania z papieru i tektury1501010707422825481443439 

PRZEDSIĘBIORST

WO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "MOBI" MALIK & 

JAWORSKI SPÓŁKA 

JAWNA

 0,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Freony, HCFC, HFC1406012710921476310102962FLUOR Spółka 

Akcyjna

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Żelazo i stal170405

 7,8570Papier i tektura191201

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414857756351652990Gabinet Kosmetyczny 

"ADA" Pisarczyk 

Adriana

 29,7200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010729008225532112558MAGAZYN 

TOWARÓW 

MASOWYCH SKUP - 

SPRZEDAŻ ZŁOMU 

JACEK CZECH
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 1,1800Aluminium170402

 1 442,6220Żelazo i stal170405

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0700382355481042054Mechanika Pojazdowa 

Jerzy Tomaszczyk

 1 581,0000Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

010102CA10.10.A2400336346321880539TAURON 

WYDOBYCIE 

SPÓŁKA AKCYJNA

 821 959,0000Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412

 0,3200Wodorotlenek wapniowy060201

 38,2000Odpady tworzyw sztucznych070213

 8,2000Inne niewymienione odpady070299

 6,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,6000Opakowania z metali150104

 2,6400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0210Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 2,2000Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,7000Inne baterie i akumulatory160605
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 13,6000Drewno170201

 1,8000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,6000Aluminium170402

 1 986,2000Żelazo i stal170405

 10,7000Mieszaniny metali170407

 8,7000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 429,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418067366443289451KAMOLA KATARZYNA 

FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA KAJA 

skrót nazwy : F.H.U. 

KAJA

 0,9680Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DK29.42.A2715773186390001564FABRYKA 

OBRABIAREK 

"RAFAMET" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0630Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 319,1350Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3220Alkalia trawiące110107

 232,0200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 5,5200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 8,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 3,4030Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,6380Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 4,8800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,3620Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7910Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7100Opakowania z drewna150103

 2,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,2030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0240Zużyte opony160103

 0,0960Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3530Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,3000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,3500Drewno170201

 0,3730Szkło170202

 1,4860Tworzywa sztuczne170203

 0,0000Aluminium170402

 133,2660Żelazo i stal170405

 0,0000Mieszaniny metali170407

 0,3200Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,1900Skratki190801

 7,6600  1.92Inne niewymienione odpady190899

 0,1420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728224769372178093SŁAWOMIR 

MARCINKIEWICZ 

ZAKŁAD 

POGRZEBOWY 

"MARCINKIEWICZ"

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020722603405531607424GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. 

EUGENIUSZ 

SOKOŁOWSKI

 0,2990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030062272655272008917ZGROMADZENIE 

SIÓSTR MATKI BOŻEJ 

MIŁOSIERDZIA, DOM 

GENERALNY
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707700199371661485Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski - 

Tomasz Kachel

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733443866421667549NZOZ Grażyna 

Przegendza

 0,0150Opakowania z papieru i tektury1501012418057545472008796P.P.H.U. "eko-grunt" 

Wojciech Wieczorek

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 294,9160Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0550Opakowania z papieru i tektury1501018525335215491953194PODYMA 

MAŁGORZATA "V - 

PLAY"

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729273356331019410Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Renata Banaś-Samson

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183565444906751277082"JARS" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8200Opakowania z papieru i tektury150101
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 3,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1730Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0260Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,7400Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 6,1600Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 1,5610Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 4,4600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0800Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

0702172727319226421032874FICOŃ BOGDAN

 0,3600Inne niewymienione odpady101399

 0,0080Mieszaniny metali170407

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781888806261603893Dorota Orlińska

 0,0190Opakowania z papieru i tektury1501010084548295480050672SZOSTEK MONIKA 

CUKIERNIA OLANDA

 0,0210Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0230Opakowania z metali150104

 0,0200Opakowania ze szkła150107

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132417634415482633053METALPIETRZYK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0670Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732077032220094398AJ JACEK PALKA

 0,0800Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305020705948415481042278Kowalstwo Zakład 

Naprawy Resorów 

Franciszek Kostka

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,4000Żelazo i stal170405

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104277566267Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Dorota Pakuła

 0,1000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201020024007035471010495JÓZEF KUKLA 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0160Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013628644505771978686NZOZ ŚWIĘTA 

MONIKA Sp. z o.o.

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 1,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023689284065472104910Gabinet Weterynaryjny 

OGAR Małgorzata 

Stołowska

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110N85.14.F2766504396272356381ZAKŁAD 

DIAGNOSTYKI 

MEDYCZNEJ - 

DIAGMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434966884980198377 MOBILNY SALON 

KOSMETYCZNY 

"HOME & SPA" ANNA 

MIERZWA

 89,1670Opakowania z papieru i tektury1501011410546825242617178ABC DATA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 9,4210Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,8300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721830655531583439NOWICKA-DRENDA 

MAŁGORZATA 

Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna

 25,1200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604MROZEK, a. s.

 0,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.B001071812DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0722973149371782898Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Baścik Zuzanna

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 25,0350Opakowania z papieru i tektury1501010038703226790175807IGLOTEX KRAKÓW 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 13,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 37,2600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 10,8400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2000Zmywacz farb lub lakierów0801212715244706411034096ZAKŁAD 

BLACHARSKO-LAKIE

RNICZY GABRIELA 

VOLKERT

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0450Metale nieżelazne160118

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 4,0800Opakowania z papieru i tektury1501013613837776351835561Przedsiebiorstwo MOVI 

Sp. z o.o.

 16,7200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1400Żelazo i stal1704051510172205730304637Ryszard Dubiański 

Wytwórnia sprężyn i 

artykułów z drutu 

"Wiro-Art"

 4,9800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010172580245262544258PKP INTERCITY S.A.
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 0,1430Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 389,4130Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 59,9600Metale żelazne160117

 1,5600Inne niewymienione odpady160199

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2270Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 5,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411655627532129732Denimed 

Specjalistyczne 

Centrum Stomatologii i 

Medycyny Tomasz 

Mazur

 1,2300Inne niewymienione odpady070299DK29.51.Z2738927806452146461ZAMET - BUDOWA 

MASZYN S.A.

 0,1600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1100Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,1900Inne niewymienione odpady080199

 826,7700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,1000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 8,1500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0200Odpady spawalnicze120113
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 4,7000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 3,3050Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 2,1800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 6,0000Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 3,0200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 6,1410Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2600Inne niewymienione odpady130899

 0,2740Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0280Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,3400Opakowania z drewna150103

 0,5200Opakowania z metali150104

 1,7030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2700Zużyte opony160103

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 9,6800Drewno170201

 0,1700Tworzywa sztuczne170203

 8,5000Żelazo i stal170405

 28,8000Mieszaniny metali170407

 0,5050Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418533686482480325MOLAR GABINET 

DENTYSTYCZNY I 

LABORATORIUM 

DENTYSTYCZNE 

WOJCIECH 

NOWIŃSKI

 3,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.24.Z2773430766391159497Jan Figura

 0,0027Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162419536156492120858Apteka PANACEUM 

J.Jelito

 0,0605Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 620,3010Opakowania z papieru i tektury1501012408614082060001056HOLBOX POLAND SP. 

Z O.O.

 0,1000Tworzywa sztuczne1702032724285436471011242BLACHARSTWO 

POJAZDOWE 

KWIATOŃ DAMIAN

 0,7300Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2707271939541184743Grażyna Kadlewicz

1548



 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 39,7600Zużyte opony1601033616391079691613476OPOX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,4000Inne niewymienione odpady020399DA15.81.A0034500636330003826"SUMAREX" Sp. z o.o.

 0,0520Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032714984879690006952GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEKARZ 

WETERYNARII 

MARKIEWICZ 

KRZYSZTOF

 0,1200Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DC19.30.A1520669695771747159PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWE 

KOMODO EXPORT - 

IMPORT Tomasz 

Kowacki

 0,2300Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1600Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091225213456282258450"GOC I WSPÓLNICY" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701917816422100276GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOANNA BORUCKA
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 0,0300Odpady metalowe020110DI26.51.Z0121926399511496432CEMEX Polska Sp. z 

o.o. (dawniej RMC 

Polska Sp. z o.o.)

 337,0000Odpady z produkcji cementu101380

 3,1000Inne niewymienione odpady101399

 2,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2960Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,3000Opakowania z drewna150103

 2,9600Opakowania wielomateriałowe150105

 24,4200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4130Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0310Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0230Inne baterie i akumulatory160605

 320,9800Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 962,9200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 33,7500Drewno170201

 961,7800Żelazo i stal170405

 23,2600Mieszaniny metali170407

 17,7800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1250Skratki190801

 1,2400  1.15Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 486,0800Metale żelazne191202

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775634879690323256USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

IRENA 

NOWAKOWSKA

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1502233245741327286GABINET LEKARSKI 

DANUTA 

WRÓBLEWSKA

 0,0700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012406778926391912322MORAŃSKI TOMASZ 

M.TUNER

 0,4280Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1551



 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,1000Zużyte opony160103

 0,0450Filtry olejowe160107

 0,0100Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,7350Metale żelazne160117

 0,0530Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2402614825472037065NZOZ "ALDENT" S.C. 

BEATA 

JUCHA-MUSIAŁ, 

HENRYK MUSIAŁ

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0783Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2762941056472189261ZAKŁAD 

STOMATOLOGICZNO-

PROTETYCZNY 

"BI-DENTAL" S.C.

 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501012712158806440008836POLIMAL Sp. J.  A. 

Sanetra, J. Kuźmicki, 

J. Sanetra
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 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0770Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 103,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106K70.20.Z0707754945471584552"EUROGLASS" 

POKUSA MARIAN

 526,0000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032720844286422052896GABINET LEKARSKI 

GRAŻYNA POTERA

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033607496806263017254Super-Dent S.C.

 1,0700Inne oleje hydrauliczne1301132738586076252001278SCHOLZ Polska Sp. z 

o.o. ( dawniej SIGRA )

 0,0230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,3650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Filtry olejowe160107

 53 346,8920Metale żelazne191202

 1 070,9900Metale nieżelazne191203

 118,4250Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0420Opakowania z papieru i tektury1501011214997739452157236ANKRA Sp. z o.o.

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,7540Opakowania z metali150104

 0,1690Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,7540Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 657,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022729872486391086077GABINET 

WETERYNARYJNY 

"MOPS" HOMOLA 

MAŁGORZATA

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042724666676421435715"DUDEK" USŁUGI 

POGRZEBOWE 

Sebastian Dudek

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718703506251737095PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA - 

BEATA NOWAK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783398526271179586Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Michał Wagner

 278,4400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052433433705732846443Miedziński Grupa 

Kapitałowa Sp. z o.o.

 0,1500Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,0000Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 0,3220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4970Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8,7800Odpadowa papa170380

 0,0000Żelazo i stal170405

 2,3800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0190Zużyte woski i tłuszcze1201122705003776470507828PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE I PRODUKCYJNE 

"GEPEX" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 17,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0960Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,6350Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811514998675751474296Gospodarstwo rolne 

Teodor Fuchs

 0,1130Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109003560923Apteka Pharmacin Sp. 

J.
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2701897266421999429NSZOZ  ALGOS

 0,0036Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033666088737681676020SALON URODY 

"MARGO" Małgorzata 

Mrózek

 0,0137Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160109529005250002439TRAKCJA PRKII 

SPÓŁKA AKCYJNA

 2 409,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 270,0000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 9 545,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1 200,0000Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający 

substancje niebezpieczne

170507

 3 633,0000Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07

170508

 1,5600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725137286251594419MAREK 

DŁUGOSZOWSKI 

SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA
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 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.12.Z2727871246462391802Miejski Zespół Opieki 

Zdrowotnej

 2,6665Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,8300Opakowania z papieru i tektury1501010705845295521003110FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

"SUŻYW" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1150Opakowania z papieru i tektury1501012774776586252151894CENTRUM 

MEDYCZNE 

ZAMKOWE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2417596755472127584DUO-MED JANUSZ 

BOROWSKI SPÓŁKA 

JAWNA

 7,2900Żelazo i stal1704052776913866351654902"FREZAMET BIS" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 2,6200Opakowania z papieru i tektury1501013602137199372672315P.H.U. JTR MARKET 2 

SPÓŁKA CYWILNA 

JACEK RYŁKO, 

TOMASZ ROSZKO

 1,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2766626035771295421Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe POLTRUCK 

Mariusz Krzystanek

 0,0000Opakowania z drewna150103

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0401Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706169045481581319PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KARASIŃSKI JERZY

 0,0010Odpady zawierające rtęć0604041202282566782977320ZiKO APTEKI Sp. z 

o.o.

 0,0560Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0260Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,2640Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032705375936270013553REGIONALNA 

FUNDACJA POMOCY 

NIEWIDOMYM
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732489616321184395ANNA MARIA 

BEAUTY Anna Kozak

 0,0470Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DF23.10.A1410563275213452579KOKSOWNIA 

CZĘSTOCHOWA 

NOWA Sp. z o.o.

 1,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 29,1100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 30,7600Drewno170201

 534,5000Żelazo i stal170405

 1,3600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 267.70Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z biologicznego 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190811

 15,2000Tworzywa sztuczne i guma191204

 61,2410Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012779507586391814766SUNEX SPÓŁKA 

AKCYJNA

 35,2000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0740Freony, HCFC, HFC140601
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 13,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 6,3740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4670Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5920Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0850Metale nieżelazne160118

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5740Miedź, brąz, mosiądz170401

 16,3190Aluminium170402

 0,1610Ołów170403

 12,3170Żelazo i stal170405

 0,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0030Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406032700726689690001185FHU AUTO Rejnold 

Janotta

 0,3500Metale żelazne160117

 0,0700Metale nieżelazne160118

 0,0500Tworzywa sztuczne160119

 0,0600Szkło160120
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728982952220039436INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JANINA 

SPILKOWSKA-STOLE

CKA

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214DJ28.11.B2778303916482418378GRAMA Sp. z o.o.

 0,0000Mieszaniny metali170407

 4,0000  0.00Wodne ciecze myjące1203010024268105470045882Z.H.U. 

"ALMA-SERWIS" 

Kubica, Wajda, Zontek 

Sp.j.

 0,0220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,8600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,9100Metale żelazne191202

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769049286252124437NOWICKI ŁUKASZ 

NOWIT SPÓŁKA 

CYWILNA

 3,1930Opakowania z metali150104G51.57.Z2402491916521188067F.H. "IRYD" II Jarosław 

Gwóźdź

 0,3270Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 8,9080Miedź, brąz, mosiądz170401

 12,0210Aluminium170402

 0,0050Ołów170403

 0,1350Cynk170404
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 91,8400Żelazo i stal170405

 0,0190Mieszaniny metali170407

 0,0098Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110L75.12.Z0003018075471765578POWIATOWA STACJA 

SANITARNO-EPIDEMI

OLOGICZNA

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0260Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0050Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0750Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 3,5080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033611104996351716282PERFEKT STUDIO 

Aleksandra Szymska

 219,5000  109.90Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.86.Z0708886375482022131Mokate Sp. z o. o.

 284,7000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304
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 107,5000  53.80Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 0,1360Wodorotlenek sodowy i potasowy060204

 312,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 371,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 67,6000Opakowania z drewna150103

 296,2000Opakowania wielomateriałowe150105

 52,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,9000Żelazo i stal170405

 4,3000Inne niewymienione odpady190299

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774514466412221021NIEPUBLICZNY 

SPECJALISTYCZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA OCHRONY 

ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO S.C. 

WARAKOMSKI 

TOMASZ-SKOWR

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033612836336381525291 SEKRET URODY 

ANNA OCHOT DE 

MOURA
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 3,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082404613826462742897ŚLĄSKIE 

CENTRUM MARIO 

CAR SP.Z O.O. 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 4,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2200Zużyte opony160103

 0,3600Filtry olejowe160107

 2,4000Metale żelazne160117

 16,9100Tworzywa sztuczne160119

 1,8000Szkło160120

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082413753025732517082PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWE "RMC" 

MAREK CHEŁMIŃSKI

 0,6000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,2600Opakowania z papieru i tektury1501012777839069542402946VIATECO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0023Aluminium170402

 0,1110Żelazo i stal170405
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 34,2600Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

0804100035955546250006461TERMGLAS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 802,9500Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 4,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3920Żelazo i stal170405

 0,1150Papier i tektura191201

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033669172786342671350KARINA RZESZUTEK 

STUDIO TATUAŻU 

CYBERCAT 

TATTOOLAND

 52,0130Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011515099335741808117P P-H-U "AKWIB" S.C. 

A. I K. BRZĘCZEK

 6,2390Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033646687766272746343Salon Kosmetyczny 

100% Piękna Monika 

Kubis

 0,0011Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011521684575732510588GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

AGNIESZKA POLIS

 0,0001Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

1566



 0,0095Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,7270Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.11.B2710102806430000709Kotłomontaż Sp. z o.o.

 0,0900Roztwory wywoływaczy opartych na 

rozpuszczalnikach

090103

 0,1000Roztwory utrwalaczy090104

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Płyny hamulcowe160113

 0,1000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1000Szkło160120

 0,1000Inne niewymienione elementy160122

 0,3000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Szkło170202

 0,1000Miedź, brąz, mosiądz170401
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 136,1000Żelazo i stal170405

 3,2000Mieszaniny metali170407

 2,3000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 10,0000Odpady spawalnicze120113DJ28.22.Z1502371775741464221"POLSPAW 

SAWICCY" SPÓŁKA 

JAWNA

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 40,0600Żelazo i stal170405

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112433831006312651101OŚRODEK POD 

WEZWANIEM 

ŚW.JÓZEFA W 

GLIWICACH

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 38,7100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012436298996521724293PPM SPÓŁKA 

CYWILNA 

PRZEMYSŁAW 

SZOSTAK PAWEŁ 

HAŁAS MARIUSZ 

JARCZOK

 4,7600Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,9000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,1400Tworzywa sztuczne160119
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 0,2260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6360Miedź, brąz, mosiądz170401

 4,9700Aluminium170402

 25,8600Żelazo i stal170405

 0,0400Mieszaniny metali170407

 0,1760Inne niewymienione odpady1601990702958255470292310PPHU ŻEBROWSKA 

LUCYNA

 0,2320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033408988169671343275ARKA VITAE SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,3450Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405019406521558096BEAUTY FACTORY 

ŁUKASZ KŁAPTOCZ

 0,0050Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201210105995329170000044"VITA POLYMERS 

POLAND" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3460Opakowania z papieru i tektury150101

 18,0490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5450Opakowania z drewna150103
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 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G51.53.B2737646516321722088VG-ORTH Polska Sp. 

z o.o.

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 389,3400Materiały konstrukcyjne zawierające 

gips inne niż wymienione w 17 08 01

170802

 0,4220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709379446381048170ZAREMBA KLAUDIA 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419102389372646223"CARAT - 

STOMATOLOGIA" 

S.C. ELŻBIETA 

JAKUBIEC, JOANNA 

PROCHOT-BANASIAK
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 0,0310Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703821165471475248NIEPUBLICZNY 

STOMATOLOGICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ  

"PRO-DENT"  EWA 

SADLIK

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2766921366271291900NZOZ Przychodnia 

Lekarska "ZGODA"

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2709564046461043996GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOANNA ROZIK

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734556906321295232PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KRYSTYNA 

WIKTORCZYK
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 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431024206262483557"ZĘBOREK - 

POGROMCA 

PRÓCHNICY" WITOLD 

BORKOWSKI

 13,1000Opakowania z papieru i tektury1501013025607227822564956INDIRA Sp. z o.o.

 2,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 17,5500Żelazo i stal1704053618429509372674857PROTECH MOTORS 

INDUSTRIAL 

SERVICES Sp. z o.o. 

Sp. komandytowa

 0,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012721228216261055842Usługi Kamieniarskie 

Cempulik Stanisław

 0,0600Cząstki i pyły101203

 0,0600Tworzywa sztuczne i guma191204

 1,7790Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802405883905532376731PIWIARNIA 

ŻYWIECKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DK29.22.Z0723109545532160416WÓZKI WIDŁOWE - 

ARTECH 

J.W.M.HUBCZAK 

SPÓŁKA JAWNA

 3,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0720Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,8550Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032710077046290001576CAŁKA ANDRZEJ 

F.H.U Całka

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418857306252208192NZOZ SOFDENT 

MARTA POWALLO

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2418607306442875402ANNA KOWALSKA 

APTEKA TANIE LEKI

 0,0830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110N85.31.B1513748129491566938Dom Pomocy 

Społecznej

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4300Żelazo i stal170405

 0,1230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142782527434980183660QUERIS Sp. z o.o.

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,3200Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206012716985946331021909CENTRUM 

SZKOLENIOWO-WYP

OCZYNKOWE 

"HALNIAK" BARBARA 

SZCZEREK

 0,0600Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,1800Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0040Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw 

płynnych

100104

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032720498346451003601MEDICT Robert 

Hawranek

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032425753806421077411USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

CARE MGR AURELIA 

OLEŚ

1574



 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521828715741899930INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

AGNIESZKA 

DYŁA-LEŚNIKOWSKA

 12,0000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112G51.55.Z0148938725272218827HOUGHTON POLSKA 

Sp. z o.o.

 0,5000Zużyty topnik110504

 390,3000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1 041,1800Wodne ciecze myjące120301

 0,0150Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 19,8920Inne oleje hydrauliczne130113

 7,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 14,1080Opakowania z metali150104

 0,0920Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5310Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0049Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415892276332193481STUDIO URODY 

"ALEKSANDRIA" 

WALTAR 

ALEKSANDRA

1575



 0,0110Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180008187172220674871ZESPÓŁ SZKÓŁ 

SPECJALNYCH IM. 

JANUSZA KORCZAKA 

W MYSŁOWICACH

 0,0340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5350Opakowania z papieru i tektury1501012402693195531264214ALTERBUD MAREK 

DURAJ

 3,8600Opakowania z papieru i tektury1501010034959766340192964ZAKŁAD 

KONCENTRATÓW 

SPOŻYWCZYCH 

ZBIGNIEW OLCZAK

 7,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508545275741368440INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MARIA 

JASIŃSKA-BOGACKA

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783117766341245266SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MARIA 

BALIŃSKA-KWAPULIŃ

SKA

 2,9900Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012720663766481004717ZAKŁAD 

REMONTOWO 

BUDOWLANY 

DEKARSKO 

BLACHARSKI 

MARIUSZ FRANIEL

 28,5300Gruz ceglany170102

1576



 13,3600Drewno170201

 21,6800Odpadowa papa170380

 2,8100Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509188715731143685Gabinet Chirurgiczny i 

Chorób Naczyń 

Romuald Pogorzelski

 0,2440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2768954026351630899NZOZ Stema-Med Sp. 

z o.o.

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092403305335471859457APTEKA "VERTIGO" 

Izabela Kanik

 36,2900Inne niewymienione odpady070299DF23.10.A2780932106292256576Koksownia Przyjaźń 

Sp. z o.o.

 0,1650Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1610Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 26,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,0000Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,4200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1577



 1,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,8810Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5200Zużyte opony160103

 0,8690Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 19,2720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,5570Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 6,9200Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale przejściowe lub 

ich niebezpieczne związki

160802

 1 305,9800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 49,9060Drewno170201

 4,3700Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,0980Miedź, brąz, mosiądz170401

 22,3400Aluminium170402

 2 004,5280Żelazo i stal170405

 7,6970Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 6 617,3900  1,654.35Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z biologicznego 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190811

1578



 2,9000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 307,5800  187.01Inne niewymienione odpady190999

 1,4400Opakowania z tworzyw sztucznych1501022410797276291460932WALCZAK 

WŁODZIMIERZ 

P.P.H.U. Walbeo

 8,0000Opakowania z drewna150103

 0,0004Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032738476806311325859Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

ANNA MUCHA

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0218Opakowania z papieru i tektury150101243687508PHU KAZURO 

KAROLINA 

PIERŚCIŃSKA

 0,2715Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1598Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778492846391813560Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"ZDROWIE"

 0,1690Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030726953517541420160SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR 

N.MED PIOTR 

WOJNOWSKI

1579



 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434373496391028281USŁUGI 

POGRZEBOWE 

RYSZARD SKURZOK

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030171949405222595396Centrum Słuchu i 

Mowy "Medincus" Sp. 

z o.o.

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768810219542348075SPECJALISTYCZNE 

CENTRUM 

MEDYCZNE 

"SAD-MED" Sp. z o.o.

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,0300Zmieszane odpady opakowaniowe15010624126850064124799433W DYSTRYBUCJA 

BUDOWLANA 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,1837Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0728585925481086614OLECHOWSKA 

KRYSTYNA NZOZ 

OLMED

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DL31.10.B2723545436511001653ZAKŁAD 

ELEKTROMECHANICZ

NY "BAST" SPÓŁKA 

JAWNA Z.BARTAS, 

S.STĘCHŁY

 1,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

1580



 0,1390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9000Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,5000Aluminium170402

 6,8000Żelazo i stal170405

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162783376696351707107Zakład Inżynierii 

Miejskiej w Łaziskach 

Górnych

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092433353605482663870"MARKIEWICZ 

SPÓŁKA JAWNA"

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402659076271517474INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

SERWATKA-CHABRO

S ANNA

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 13,0800Zużyte opony1601032717421546390012510PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"MADAG" S.C. ADAM 

GŁOMBIK, JOANNA 

GŁOMBIK

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502388055731572021GABINET 

PEDIATRYCZNY EWA 

GRZESIAK

1581



 2,2500Skratki1908012721933996471774514DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

IM.PAPIEŻA JANA 

PAWŁA II

 50,0000Szlamy z biologicznego oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033802749647521405200GABINET 

KOSMETOLOGII 

"SKIN" JUSTYNA 

MALISZEWSKA

 0,1005Opakowania z papieru i tektury1501012418571429490742132IWONA CIUK

 0,0648Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

08011136213593063219845983K Tomasz 

Kramarczyk

 0,1770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0000Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z0010718066482302807Śląskie Centrum 

Chorób Serca

 0,4800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0760Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Inne baterie i akumulatory160605

 1,5860Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 142,1960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

1582



 25,5160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9480Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 43,0000Odpady kory i korka0301011509971325741001716PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

"KROBEX" 

SŁAWOMIR 

KONIECZNY

 545,2800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,2230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417279365732811870ROBERT BOCIĄGA & 

ANNA ELŻBIETA 

BOCIĄGA SPÓŁKA 

CYWILNA

 5,8100Opakowania z papieru i tektury150101G51.53.B6301183667790016245Skład budowlany VOX 

Sp. z o.o.

 2,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0650Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5100Żelazo i stal170405

 2,0400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

1583



 19,0000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080081358116440515154PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE 

PROGRESS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1300Aluminium170402

 0,1000Tworzywa sztuczne160119M80.21.D2732195706321925213Zespół Szkół 

Ogólnokształcących

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,6800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 118,5400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053650605686351838996LUMATECH Sp. z o.o.

 23,9400Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,6300Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 1,3100Opakowania z papieru i tektury150101

 12,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1560Opakowania z metali150104
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 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733218766491092338PRACOWNIA 

PROTETYCZNA Ewa 

Szczepańska

 0,7300Opakowania z papieru i tektury1501010111779225261032852Onninen Sp. z o.o.

 0,1150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143680528076322018003 SZKOŁA 

PODSTAWOWA 21 

IM. KAZIMIERZA 

WIELKIEGO W 

JAWORZNIE

 547,1000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303081470709201070028412CORENSO POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 6,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 5,4380Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012726922346351654227DBN Sp. o.o.

 0,9360Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,6400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0570Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 257,1400Żelazo i stal170405

 0,0500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052737143286462323539FIRMA 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWA MIKEA II 

KRZYSZTOF 

MIKOSZA, DOMINIK 

MIKOSZA SPÓŁKA 

JAWNA

 3,8100Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2450Aluminium170402

 32,4900Żelazo i stal170405

 2,0600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703816195471259757GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GRAŻYNA LEPSKA

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053617941095741527654Elektromechanika 

Pojazdowa ,,AKMAS" 

Artur Stróżny

 0,1200Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107
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 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1100Żelazo i stal170405

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769102316341767645INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

ANNA ŻERDZIŃSKA

 9,2000Gruz ceglany1701023803781905481490930Zakład 

Ogólnobudowlany Piotr 

Białek

 1,6800Odpadowa papa170380

 0,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033624038846482775204PORADNIA 

SPECJALISTYCZNA 

GRUNWALDZKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727823686261670381INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA STEFAN 

BAŁAGA

 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 26,8000Odpadowa tkanka zwierzęca0202022702307426510003199Zakład Masarniczy 

JAN KADŁUBEK
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 0,6960Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082736233536381448449NOGA PIOTR FIRMA 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWA 

"ALMOT"

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 25,6200Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny hamulcowe160113

 0,1250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0100Inne niewymienione elementy160122

 0,3200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092418386825732819191ACPharma Sp. z o.o.

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033807818279661771408Gabinet Weterynaryjny 

Trustvet lek. wet. 

Marcin Lebiedziński
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 0,0500Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101K74.81.Z2712096036442185376DIACZEK ZBIGNIEW 

STUDIO 

FOTOGRAFICZNE

 0,0500Roztwory wybielaczy i kąpieli 

wybielająco - utrwalających

090105

 71,5400Inne smoły0506030034827106520005053Spółka z o.o. 

"POLBUD"

 2,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3740Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 65,4600Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 35,3160Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 327,5530Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 100,1800  53.10Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 22,1480Żelazo i stal170405

 21,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 10,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.11.A0004721015480076766Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna "Promień" 

w Ogrodzonej

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033652479538141403862Dotyk Natury 

Małgorzata Bednarz

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083606935246341327366MECHANIKA 

SAMOCHODOWA 

MAREK 

PONIEDZIAŁEK

 0,0028Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,0817Aluminium170402

 1,3250Żelazo i stal170405

 26,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DM34.10.A9307231588951009619VOLVO POLSKA Sp. 

z o.o.

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,3200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte opony160103

 20,7300Filtry olejowe160107

 0,8100Tworzywa sztuczne160119

 0,6300Szkło160120

 3,6500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723393205471395874INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

KRYSTYNA 

ZBOROWSKA

 0,1140Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317N85.12.Z2769617196422706642NZOZ Centrum 

Medyczne Sp. z o.o.

 0,3490Roztwory wywoływaczy opartych na 

rozpuszczalnikach

090103

 0,3380Roztwory utrwalaczy090104

 0,0200Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0000Inne niewymienione odpady090199
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 0,0410Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0400Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0100Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117I60.21.A0705036435470050050Miejski Zakład 

Komunikacyjny w 

Bielsku-Białej

 0,0100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,0000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,6000Inne oleje hydrauliczne130113

 4,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

1591



 2,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,7100Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,7400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,1700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,1000Zużyte opony160103

 0,8400Filtry olejowe160107

 14,4000Metale żelazne160117

 0,3000Metale nieżelazne160118

 1,7000Tworzywa sztuczne160119

 1,7000Szkło160120

 0,8000Inne niewymienione odpady160199

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,6490Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,6000Szkło170202

 2,6000Żelazo i stal170405

 240,2800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051509068855751033959STOLARSTWO 

EKSPORT-IMPORT 

ROMAN LEMPA
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 0,8400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,4900Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,4650Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,3950Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,7300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 64,2000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212DN37.20.Z2732198019541838819GLAZAX  S.C. Damian 

Zając, Szymon Zając

 0,6390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717802106490020992ULTRASONOGRAFIA 

WIELOPROFILOWA 

PRACOWNIA 

DIAGNOSTYCZNO-LE

KARSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0480Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032401724596312468360Przychodnia 

Weterynaryjna Renata i 

Gustaw Schneider s.c.

 0,5600Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

1603040721963465471869326"KING BUT" S.C. 

OLGA DUSZYŃSKA, 

BOGUSŁAW 

DUSZYŃSKI

 0,0180Opakowania z papieru i tektury150101278061256Biar Beauty Group
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 36,1800Zmieszane odpady opakowaniowe1501060222737328992747774FARMACOL ITB 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO - 

AKCYJNA

 5,9600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,5710Baterie i akumulatory ołowiowe1606010722754206381011563DARIUSZ KOMRAUS 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA 

ELEKTROMECHANIK

A POJAZDOWA, 

AUTOKOMIS 

"DAR-KOM"

 51,1000Zgary z hutnictwa żelaza1002800000268676310200819INSTYTUT 

METALURGII ŻELAZA 

IM.STANISŁAWA 

STASZICA

 0,0810Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 12,5000Żelazo i stal170405

 5,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z2738547046462347267MASTER - ODPADY i 

ENERGIA Sp. z o.o. 

(Międzygminne Przed 

Gosp Odpadami i 

Energ Odnawialnej 

MASTER Sp. z o.o.)

 2 683,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 2 064,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1 480,2000Opakowania z metali150104

 269,0000Opakowania wielomateriałowe150105

 3 229,2000Opakowania ze szkła150107

 156,0200Zużyte opony160103

 445,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1 013,6000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 26 593,5000Inne niewymienione odpady190599

 2,1000Osady z klarowania wody190902

 693,6000Papier i tektura191201

 69,9000Tworzywa sztuczne i guma191204

 232,0000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 10 052,8000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 64 209,0000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,6700Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 6,2000Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne

200127

 13,2000Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27

200128

 2,3700Leki cytotoksyczne i cytostatyczne200131

 3,2900Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133
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 0,9000Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134

 210,6000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0315Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733300886471457400PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAGIERA 

MIROSŁAWA

 0,0084Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0134Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130008409936422155030POWIATOWA I 

MIEJSKA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA IM. 

KONSTANTEGO 

PRUSA W RYBNIKU

 0,0117Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0033Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0033Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,9800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0510Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802013646266776351838269EMKA - VET M. 

Karkula, A. Michalski 

Sp. jaw.

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769178422220025807Gabriela Górecka DOM 

POGRZEBOWY
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 14,8600Opakowania z papieru i tektury150101G52.45.Z0157231031132485012MEDIA MARKT 

POLSKA SP. Z O.O. 

KATOWICE I SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0580Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080012324456330005127Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Wodnej i 

Rekultywacji S.A.

 2,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0237Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0110Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0010Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 3,1800Żelazo i stal170405

 7,8500Skratki190801

 64,6000Zawartość piaskowników190802

 297,4000  83.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1 808,0000  1,613.00Inne niewymienione odpady190999
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 0,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130004967686381001004BANK SPÓŁDZIELCZY 

W MIEDŹNEJ

 0,0430Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0520Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417126109491573306TERESA 

MACIĄG-SZEWCZYK 

OPTIMED SALON 

OPTYCZNY

 0,0000Odpady tworzyw sztucznych0702136395236907822079741Leadec sp. z o.o.

 0,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania ze szkła150107

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2820Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2500Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,5100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031921107805921963724POLMED Spółka 

Akcyjna

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723097099372164056Studio Fryzjerskie 

"MATRIX" Elżbieta 

Żaczek

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0722998565482236843NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PROMED S.C. 

JOANNA 

WAWRZYCZEK , 

DOROTA DZIEWIOR

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414409916481033021STOMART Ewa 

Wojciechowska

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509493345730257613GABINET LEKARSKI 

JACEK ZIĘBIŃSKI

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082775983106411632650F.H.U. Bartłomiej Świt

 0,1784Opakowania z papieru i tektury1501012432050826422715167PHU Urszula Radziwiłł
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 0,0446Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434637146491136952Arkadia Zdrowia - 

Grzegorz Ciszewski

 0,0075Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733456416471809247PLEWKA ELIGIUSZ 

NZOZ Poradnia K na 

Żeromskiego; 

Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,6500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.52.Z2762612416351006787ZAKŁAD 

MECHANICZNY 

"FOHER" HERBERT 

FOJT

 0,0400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0260Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Miedź, brąz, mosiądz170401

 7,6000Żelazo i stal170405
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 0,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100002885446440011844INSTYTUT 

MEDYCYNY PRACY I 

ZDROWIA 

ŚRODOWISKOWEGO

 5,5990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1280Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0940Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403056186312483046Praktyka 

Stomatologiczna 

Jarosław Majka, Halina 

Kondratowicz-Majka 

Spółka Partnerska

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1200Odpady z chemicznej przeróbki 

drewna zawierające substancje 

niebezpieczne

0301805324160717521377857SLOVPOL WOOD Sp. 

z o.o.

 0,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1400Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709544866451051770INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR 

N.MED. ANNA 

STANISZ-LAITL
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022712861186540004335PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO - 

USŁUGOWE EVAN 

S.C. GĄTKIEWICZ 

EWA, GĄTKIEWICZ 

ŁUKASZ

 20,1400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012404249036341176996FIRMA BUDOWLANA 

"BU-PAR" JACEK 

DZIUBIŃSKI

 16,0800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712711406441082071PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA; 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MARZANNA 

DANECKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412656256462693696KONCEPCJA URODY 

ARLETA 

MORCZYŃSKA

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032701900896461094367EURO-WET ANNA 

ZARĘBSKA

 0,8620Popioły lotne zawierające substancje 

niebezpieczne

190113

 0,1200Zużyte opony160103F45.22.Z2783456406391855452ZAKŁAD 

REMONTOWO-BUDO

WLANY "KAMPKA 

SPÓŁKA JAWNA" 

D.KAMPKA, 

G.KAMPKA
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 9,8400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033699949196462774377GENTLEMAN - 

FRYZJER MĘSKI 

ELIZA BIELAK

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802030727211669372080164LECZNICA ZWIERZĄT 

LESZEK STASIOWSKI

 5,3300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.62.Z0700012845470051109PPHU JUKA-MET 

Export-Import JERZY I 

KAZIMIERZ KUBICA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0590Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3500Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,8200Żelazo i stal170405

 0,4760Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208CB14.21.Z2773472006391779662ALAS Utex Sp.o.o.

 1,4700Zużyte opony160103

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2234Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 45,1120Żelazo i stal170405

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109003488976Apteka Panaceum

 0,4520Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062435663256452388164ZAKŁAD NAPRAWY 

POJAZDÓW 

KATARZYNA 

ZDAŃSKA - SOSADA

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Filtry olejowe160107

 1,7040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B2731045296391143220"HAMARO" S.C. 

KUROWSKA & 

KUROWSCY 

AUTO-PLAC,SKUP I 

SPRZEDAŻ 

UŻYWANYCH 

SAMOCHODÓW,CZĘ

ŚCI I AKCESORIÓW 

SAMOCHODOWYCH

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,3000Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 29,8400Okładziny hamulcowe zawierające 

azbest

160111

 0,0600Płyny hamulcowe160113

 0,4000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115
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 393,2360Metale żelazne160117

 14,3600Metale nieżelazne160118

 10,2000Szkło160120

 29,8400Inne niewymienione odpady160199

 2,8690Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3680Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0004Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722715625481697418Pielęgniarka 

Środowiskowa Higieny 

Szkolnej Irena 

Podzorska

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2400595406443235308MEDICATA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783121039691385696Usługi pogrzebowa 

firma IWAN

 0,0087Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700970886291289421PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA 

KAPUŚCIK-JASICA
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032426279419691597866STOMATOLOGIA 

CHMIELEWSCY S.C. 

AGNIESZKA 

WĄTOR-CHMIELEWS

KA,DAWID 

CHMIELEWSKI

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133638077966511550348M-4 TORBUS 

KATARZYNA

 0,0001Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431375706351831267NZOZ Ośrodek 

Miłosierdzie Boże

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428479676311177235MASPA 

MAŁGORZATA 

ZUBEK-POLISZUK

 0,0800Opakowania z papieru i tektury1501012409626125732600127Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowe 

"INSTALTECH" 

KRZYSZTOF 

HAMPELSKI

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032739287795771662919Tomasz Załęcki NZOZ 

SILOE

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775895936442889404NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

DENT-ES ROBERT 

SOŚNIAK

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503167649491372996GABINET LEKARSKI 

HASHIM EL NUR 

SWAR EL DAHAB

 5,4400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051521205515732522284OLCHEM 

OSTROWSKI TOMASZ

 4,2500Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 5,6100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,3900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,9500Filtry olejowe160107

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

1607



 0,0200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112715403736341007704ŚLĄSKA IZBA 

LEKARSKA

 0,0190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Zwroty kosmetyków i próbek0706812710594706340125442Salus International Sp. 

z o.o.

 57,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 11,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 31,1600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2920Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,6050Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0020Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,8556Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0005Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022728086946411358195SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA LEK. 

DENT. SYLWIA 

JAROSZ

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2 546,8300Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180E40.30.A0700511875530102260Miejski Zakład 

Energetyki Cieplnej 

"EKOTERM" Sp. z o.o.

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 1,4000Opakowania ze szkła150107

 0,0520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 16,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 14,3600Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430297169542603113ROYAL NAILS STUDIO 

PAZNOKCI I URODY 

MARTYNA 

HORWANKO

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082436903969542750564" Czora Serwis " 

Serwis samochodów i 

ogumienia Łukasz 

Czora

1609



 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402658245771418007MAGDALENA 

TARASEK FIRMA 

PRO-KOM BIS

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,3900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B0036031246492082767Firma 

Szczęsny-Zjawiony Sp. 

z o.o.

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1200Zużyte opony160103

 0,4800Filtry olejowe160107

 0,9600Metale żelazne160117

 1,1600Tworzywa sztuczne160119

 0,4700Szkło160120

 0,2380Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042776874336331816589RÓMIANOWSKA 

JOANNA

 0,0300Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012715550966481029255FUNDACJA ROZWOJU 

KARDIOCHIRURGII 

IM.PROF.ZBIGNIEWA 

RELIGI

 0,2340Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

1610



 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0890Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736631576511343514Gabinet Kosmetyki 

Estetycznej Teresa 

Kubat

 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428909926492086802SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JOANNA 

MERTA

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727186726461068507INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA BOŻENA 

LEŚNIOK

 0,1800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706040704383025470200822Mirosław Żebrowski 

ZPHU KAMEX

 1,6400Odpady proszków powlekających0802012719607386340021820ATRIUM Sp. J. M.T. 

PIECHOWICZ

 1,3400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,2750Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 51,6400Żelazo i stal170405

 0,6900Opakowania z papieru i tektury1501012710269376470512232R.MARSZOLIK, 

J.MUSIOŁ 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE MARKO 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729114236451061805MAREK GRABOWSKI 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

STOMATOLOGICZNEJ 

"COMPLEX-DENT", 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401297429490024721Beata Nowara 

Nagórska 

Przychodnioa 

Stomatologiczna B i M 

Nagórscy

1612



 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709532746451057962Gabinet 

stomatologiczny Janina 

Nikodemowicz

 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0728637656351029038NZOZ  "STOMED"  

Małgorzata 

Kelczauskas

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0207Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722589695481436451PORADNIA 

LARYNGOLOGICZNA 

KUBIENA-MED 

BOLESŁAW KUBIENA

 80,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305072432900307411469498ARTUR 

BRONAKOWSKI 

EKO-KAN

 80,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 100,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033694685106412542860"PAZUREM 

CZESANE" SPÓLKA 

CYWILNA 

AGNIESZKA OLEJNIK 

NATALIA MACIOŁ
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 1,2550Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052710246026311033708AUTO SERVICE 

Waldemar Walke

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0000Metale nieżelazne160118

 1,1730Żelazo i stal170405

 0,0007Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162435678856491012701Pro TradingJacek 

Trepka

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162402843715482467264ELMAL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,9300Żelazo i stal170405

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727994176481030301GRAŻYNA 

MISIEWICZ-BˇK 

GABINET TECHNIKI 

DENTYSTYCZNEJ. 

EKSPRESOWA 

NAPRAWA PROTEZ. 

PRACE ZLECONE Z 

ZAKRESU 

PROTETYKI.
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030700682135531603389FIJAK ANDRZEJ 

Usługi Pogrzebowe

 0,3400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214I60.10.Z2738484776331960412Jastrzębska Spółka 

Kolejowa Sp. z o.o.

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 399,4000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,0050Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z2780893616312382167"B-dental" Baron Sp. J.

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140013876569371109664Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia 

Nauczycieli "WOM"

 0,3500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012774555626492053151"TECHNIKAS" 

JOANNA 

KASPERCZYK

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,7320Cynk170404

 0,0094Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768359436391318501PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MAŁGORZATA 

JONDERKO-KOWALS

KA

 162,8800Opakowania z papieru i tektury1501013565275279442060570TRI-WALL POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434694969542421889KOSMETYKA 

PROFESJONALNA - 

OLGA JAWOR

 3,8310Opakowania z papieru i tektury1501012760558669691113377FIRMA USŁUGOWO - 

HANDLOWA 

"CHŁODNIC - POL" 

SADŁO JANUSZ

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,6000Zużyte opony160103

 0,0030Filtry olejowe160107

 2,6800Metale nieżelazne160118

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3600Opakowania z papieru i tektury1501012776789486462534176JARBUD-RES 

HENRYK JARNOT, 

MARIA JARNOT 

SPÓŁKA JAWNA

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,8440Żelazo i stal170405
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 98,9200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022415081636391779917PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

NOVA WOJCIECH 

ADAMSKI

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 4,7000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 011703023697239366482787555ZPH ZAB - BUD 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 270,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,2585Opakowania z papieru i tektury1501012707195619541013467PHU "JOLA" KROSNY 

JOLANTA

 0,0952Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779532319690424508BOŻENA NOWACZYK 

STUDIO BOART

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033675465656482783304BOSKO-kosmetologia 

medyczna i makijaż 

permanentny 

Katarzyna Ko¶cian

 2,2000Zgary i żużle odlewnicze1010030728563925471973584ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWY BEOMEX Sp. 

z o.o.
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 0,0380Opakowania z papieru i tektury1501010728651105532261904"B&B AUTO FAN" S. 

C. SŁAWOMIR BINDA, 

PIOTR BRENSKOTT

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2880Filtry olejowe160107

 0,2620Tworzywa sztuczne160119

 0,1060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402901826442020238KOZŁOWSKI 

MARIUSZ 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722427036431037085Gabinet 

Stomatologiczny 

Szyga Dariusz

 4,7700Zmieszane odpady opakowaniowe1501062408286416462808432BP SERVICE CENTER 

BARBARA KROPKA 

ZBIGNIEW KROPKA 

S.C.
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 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163609115245482299275SKLEP 

KOSMETYCZNO-CHE

MICZNY ANNA 

BRAŃCZYK

 0,1890Opakowania z papieru i tektury150101DA15.81.A2761091779542228891Piekarstwo-Ciastkarstw

o Paweł Lipa

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033668589959492216086BEAUTY MAKEUP 

BAR ANNA 

WI¦NIEWSKA

 0,1900Opakowania z papieru i tektury1501012776673309542391361PRZEDSIĘBIORSTWO 

ELEKTROENERGETY

KI I BUDOWNICTWA 

"ELPIN" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,3840Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4400Żelazo i stal170405

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032737654786271691054INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

KRZYSZTOF 

MORGAŁA

 0,0490Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,5800Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101092775830766422686810MADAR JAJKO 

MAREK

 2,6700Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 0,0080Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0170Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121CB14.11.Z0727283986521614110KOSBUD SP. Z O.O.

 0,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3920Filtry olejowe160107

 19,2900Metale żelazne160117

 0,5000Inne niewymienione elementy160122

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0002Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132765697666511556279"NIKA" DOMINIKA 

MALKIEWICZ-DĄBRO

WSKA
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 0,0002Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417751026443159027GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JK DENT JAKUB 

KAŃCZUGOWSKI

 9,3800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

1603043669686895471616878FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA Dorota 

Owczarz-Kruizinga

 1,4600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0090Freony, HCFC, HFC1406010080616856340135400TKS Sp. z o.o.

 8,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0470Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 91,2000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 3 009,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 8,5200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,0100Odpadowa tkanka zwierzęca020102DA15.13.A2710992506251989299Zakład Mięsny HEMAX 

H.M. Blachińscy S.J.

 0,1700  0.10Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,1900Skratki190801
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 0,1900Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,1800  0.15Inne niewymienione odpady190899

 0,0060Opakowania z papieru i tektury1501013805037786422995600Mistella Najman

 0,0033Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419273455532331993INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

TOMASZ DOMASIK

 0,0570Odpady tworzyw sztucznych070213DM34.30.A2402615139372474147Firma "JAB" s.c. 

Janusz Bystroń, 

Angelika Karasek, 

joanna Bystroń-Działo

 0,2650Inne niewymienione odpady070299

 1,2640Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 59,1300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,9670Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4090Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,8400Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,0180Opakowania z metali150104

 0,0740Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Metale żelazne160117

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 99,8900Opakowania z papieru i tektury1501011472590665272716494POGORIA PROPERTY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768779766482359144NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"PORADNIA 

LARYNGOLOGICZNA 

DLA DZIECI" S.C. 

URSZULA 

STĘSZEWSKA, EWA 

CODOGNI

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012774818106422728402MEDIKOL Sp. z o.o.

 0,1200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0000Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 1,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0500Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0410Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703624505471093133BAŁAKLEJEWSKA 

JANINA Usługi 

Fryzjerskie

 0,2240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2714325546310110683MEDEN Sp .z o.o.

 0,3200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3530Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109017326493"EURO-APTEKA"   

sp.z o.o. Apteka /35

 0,2660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718085516311009992DENTINAL IWONA 

ŁADOWSKA-DĘBIEC

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052710624656450201658ZAKŁAD USŁUGOWO 

HANDLOWY 

LABUSEK JAN

 0,0860Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 15,6600Zużyte opony160103

 0,2360Metale żelazne160117

 0,8630Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,2650Żelazo i stal170405

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502032401262875482445423PPHU 

EKOPLAST-PRODUKT 

s.c. Krzysztof 

Brandys, Ryszard 

Brandys

 80,2000Odpadowa tkanka zwierzęca0202029320037939151525484TARCZYŃSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 22,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 20,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 206,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4960Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 2,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 319,5000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809
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 0,0795Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402519285472036491NZOZ CENTRUM 

STOMATOLOGII I 

PROTETYKI "ELDENT" 

LESZEK CAPUTA, 

EWA CAPUTA 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0003Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2769116446462488677MULTIMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700796606261072154SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA W 

ZAKRESIE 

POŁOŻNICTWA I 

GINEKOLOGII 

ELŻBIETA 

STAŃKOWSKA

 0,0060Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022711349636311046415ZESPÓŁ GABINETÓW 

STOMATOLOGICZNYC

H DENTES MAREK 

ROMASZKAN

 0,3890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0330Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 6,9200Papier i tektura191201DE22.12.Z0700036335470048840Wydawnictwo "Prasa 

Beskidzka" Sp. z o.o.

 0,1230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778347276292227540Spółka Cywilna 

Małgorzata 

Bielny-Bilewicz, 

Andrzej Bilewicz

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418543566292051992SALON FRYZJERSKI 

MARZENA 

ANDRUSIEWICZ

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774050446511578401PRYWATNA 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

S.C. ZIAJA EDYTA, 

ZIAJA MAREK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709437556421039675SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JAN 

PAWLIKOWSKI

 56,0000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DB18.22.B0014121245530100120"BOND" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych1501022430869675771971460ZAKŁAD ARMATURY 

PRZEMYSŁOWEJ 

"OBRO-METALL" 

EXPORT - IMPORT 

ADRIAN ŚPIEWAK

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6500Tworzywa sztuczne160119

 11,0500Żelazo i stal170405

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801023656844706462945809GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA SŁOMKA

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142736325996511511928"APTEKA ASTRA" 

BEDNARCZUK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776837316492078412SP ZOZ SKALMED w 

Kroczycach

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2705161776310201747Apteka "TRYNEK" Sp. 

C. Danuta 

Kordaszewska, Janusz 

Kordaszewski

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721466906441287353PAKASZEWSKA-MAR

COL DOROTA 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Zespół Gabinetów 

Okulistycznych 

OPTICUS

 6,6500Inne niewymienione odpady0702992431821976462929816KOPALNIA DOLOMITU 

REK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,8400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,7600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,8300Zużyte opony160103

 0,4700Filtry olejowe160107

 0,2800Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121
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 0,1200Inne niewymienione elementy160122

 0,0380Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0210Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121G50.20.A2714555786471014619F.H.U. LAK-BLACH 

AUTO KAMPING 

SERWIS BOLESŁAW 

FIZIA

 0,0210Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Tworzywa sztuczne160119

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208273900670FHUP KRISTOF 

Krzysztof Ptak

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0100Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0120Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0030Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121
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 0,0080Inne niewymienione elementy160122

 0,0100Inne niewymienione odpady160199

 0,1220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2765859146462429396NZOZ CENTRUM 

MEDYCZNE S.C.

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021500928275751313794ARTUR SZYGUŁA 

ART-SERWIS

 0,1800Tworzywa sztuczne160119

 3,7800Żelazo i stal170405

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080034814546320000795P.W. "AJP" 

PALIWODA JERZY

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722790556521581132PUZOŃ KLAUDIA 

"CLAUDIA" GABINET 

KOSMETYCZNY

 0,0500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110E41.00.A2724637756421010134Oczyszczalnia 

Ścieków Świerklany

 0,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507
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 0,0010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 11,8000Skratki190801

 23,9000Zawartość piaskowników190802

 280,0000  42.84Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 4 241,0000  220.05Inne niewymienione odpady190899

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033806801966272553259DANIEL SZOPA 

DanloS Tattoo

 1,1580Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110DH25.24.Z2765131746262537520INTERPLAST PLASTIC 

PRODUCTS Sp. z o.o.

 5,1940Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701331116461066951NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

STOMATOLOGICZNEJ 

WŁODZIMIERZ 

ZARĘBSKI

 1,8280Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z2718988676321812325P.U.P.H. "COLMEX" 

SPÓŁKA JAWNA 

ANDRZEJ PODOLSKI I 

MIROSŁAW SZYMLA
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 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,9740Zużyte opony160103

 0,2130Filtry olejowe160107

 0,0370Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0710Płyny hamulcowe160113

 0,1390Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2850Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,4650Zbiorniki na gaz skroplony160116

 343,7780Metale żelazne160117

 9,0600Metale nieżelazne160118

 19,4810Tworzywa sztuczne160119

 10,4580Szkło160120

 4,6430Inne niewymienione elementy160122

 0,2120Inne niewymienione odpady160199

 5,0460Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0370Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723358016331002591JASTRZĘBSKIE 

TOWARZYSTWO 

GOSPODARCZE 

"ANTRACYT" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0062Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162406464956492206442TELPOL OIL Sp. z o.o.

 0,0500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 4,4170Opakowania z papieru i tektury1501010012531636340125399INSTYTUT TECHNIK 

INNOWACYJNYCH 

EMAG

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1120Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1380Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0180Inne baterie i akumulatory160605

 6,0900Żelazo i stal170405

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031520667685751743810Grupowa Praktyka 

Lekarska s.c. 

Przychodnia Lekarska 

MED-AM

 0,2000Inne niewymienione odpady1013992402205669541220054Pracownia Protetyczna 

Magdalena Zakrzewska

 0,0060Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433363646452106266Studio urody i fryzur  

ORCHIDEA - Alina 

Poloczek

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182766779586272358693Centrum Rehabilitacji 

Sp. z o.o.
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901013638403167561978385AC ARTIMEX SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1300Roztwory utrwalaczy090104

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1680Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z2418804905732817766Studio Kosmetyczne 

"DIVA" Justyna 

Gajda-Zatoń

 0,1800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301100127927305212685755ENGINE SERVICES 

SP Z O.O. (dawniej 

COFELY SERVICES 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ)
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 0,0360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,5520Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0280Zużyte opony160103

 0,1250Filtry olejowe160107

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2360Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 15,7000Opakowania z papieru i tektury1501011402150541132568413 BRICOMAN POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,2000Opakowania z drewna150103

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0950Inne baterie i akumulatory160605

 16,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 143,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,5000Żelazo i stal170405

 5,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 50,8530Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030115655645260211104"AMREST" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 55,8200Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 25,7740Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,5500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7970Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,6830Żelazo i stal170405

 0,1810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415240736381778187"CONFINIUM" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0360Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101DH25.11.Z0725338495471355277BORPETROL BIS 

ARTUR BORONIEC

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6500Tworzywa sztuczne170203

 2,2900Aluminium170402

 6,9200Żelazo i stal170405

 290,1800  0.00Wodne ciecze myjące1203012430287055472144039 MTM CEE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,8000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 22,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8180Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302089320363219121675457WTÓRMET 

RADZIONKÓW Sp. z 

o.o.

 5,9630Zużyte opony160103

 0,1940Filtry olejowe160107

 0,0910Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,1930Płyny hamulcowe160113

 0,0560Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,9570Zbiorniki na gaz skroplony160116

 190,8830Metale żelazne160117

 16,5110Metale nieżelazne160118

 21,6850Tworzywa sztuczne160119

 4,7600Szkło160120

 6,4360Inne niewymienione elementy160122

 4,2040Inne niewymienione odpady160199

 1,9860Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 100,9300Metale nieżelazne191203

 1,8400Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082407214236462798998"AWAX-PLAST" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0520Filtry olejowe160107

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1100Papier i tektura191201

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409406395532336192TIMDENT 

STOMATOLOGIA 

MARIA 

WARNICKA-SOSZKA

 0,0055Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,6000Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217G51.51.Z1927756575832795923LOTOS Oil S.A.

 0,3800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 14,4150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 52,1800Opakowania z drewna150103

 15,0620Opakowania z metali150104

 11,9180Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 8,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 6,0000Żelazo i stal170405

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730464186341718351PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

LEKARZ DENTYSTA 

IZABELA 

MIROSŁAWSKA

 0,9410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767090786482335959"REVITAMED" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0310Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0210Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318M80.21.C0007291786321901112Liceum 

Ogólnokształcące im. 

T. Kościuszki

 0,2500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501499295731065732GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOANNA JOŃCZYK

1641



 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780159486341658436CENTRUM 

STOMATOLOGII 

NEOMED 

WŁODZIMIERZ 

SKORUS

 0,1550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133608554935170368948SAPIENS SOFTWARE 

SOLUTIONS 

(POLAND) SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Tworzywa sztuczne170203

 43,4100Opakowania z papieru i tektury1501013606926197811905767EDIZA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9650Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 6,3000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305073514953086831727185Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami 

EKO-PLUS S. C. 

Lesław Okoń, Błażej 

Stal, Maciej Stal

 0,3660Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022416389906342752769DIAKLIN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,5251Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1530Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0130Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419193289690845747WIN Waldemar 

Nowicki

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132733516606421203962BARBARA 

UNIWERSAŁ

 0,0002Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0046Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030705344025481434021IZABELA URGACZ 

ZAKŁAD 

KOSMETYCZNY

 0,0130Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.14.F2728841236441103689PRYWATNE 

LABORATORIUM 

ANALITYCZNE BEATA 

BIL

 0,8200Papier i tektura1912012712224206441009588PPHU DREW-TRANS 

Zofia Pośpiech-Kibiłko

 35,3400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032770137176261469561MAREK JANISZ 

KORONA
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 2 732,7500Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705041412684507010110691PAVIMENTAL 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0275Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022782182498732243114GABINET 

WETERYNARYJNY 

JACEK SOBKÓW

 16,5800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709045900231947690003326ENERGOMONTAŻ-PÓ

ŁNOC-BEŁCHATÓW 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103243684823PL-MOBIL Justyna 

Hajduk

 297,2000Odpady tworzyw sztucznych0702132418976216462909423EUROPACK FOILS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1200Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 0,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 19,8000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 794,8200Zgorzelina walcownicza100210DJ27.10.Z2767934986412197558EUROBLACHA S.A.

 133,2600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1 365,8600Inne niewymienione odpady120199

 1,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4160Opakowania z metali150104

 1,3900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7230Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 258,5200Żelazo i stal170405

 18,0400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101DH25.23.Z0034496406510003733PPUH "Thermodom" 

Sp. z o.o.

 8,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1300Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 4,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 110,1200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105O90.02.Z2715055146420016169Zarząd Zieleni Miejskiej 

w Rybniku

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 5,4200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,3880Tworzywa sztuczne1601193651381646443294156BLACHARSTWO-LAKI

ERNICTWO TOM-LAK 

mgr inż.Mateusz 

Tomaszewicz

 0,3600Żelazo i stal170405

 0,0001Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163672437067372140422NP Budownictwo 

Dariusz Oleksy

 0,0011Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022776170136462018569Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Katarzyna 

Drożdż-Nowak

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,8000  0.48Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101091500228805750006506GALWAH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 9,1900Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,0250Inne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła

130310

 1,6250Opakowania z papieru i tektury150101

 3,0910Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,9400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 10,4100Żelazo i stal170405

 38,4700  23.19Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 32,6800Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.20.Z2406458925732308094P.P.H.U. "PSTRĄG" 

Robert Kołodziejczyk

 9,3000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735486869541691256Gabinet 

Stomatologiczny

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005047526390001512BANK SPÓŁDZIELCZY 

W RACIBORZU

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,9500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142430670946472468943PIKSELOMANIA 

DAWID BĘBEN

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 73,3800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072418151786472543604FIRMA BUDOWLANA 

F-BUD EUGENIUSZ 

FIBIC, TOMASZ FIBIC, 

SZYMON FIBIC 

SPÓŁKA CYWILNA

 1,8600Odpadowa papa170380

 0,3400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 34,4800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0330Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032419245946492287110Przychodnia 

Weterynaryjna 

"BUFFY" s.c. Marek 

Wystrychowski,Magdal

ena Starszyk,Daniel 

Starszyk

 0,0050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

02 05

180206
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 27,1500Zużyte opony1601032403814476292339345"DRAGON" SPÓŁKA 

CYWILNA, 

SEBASTIAN 

KUCHARZ, 

BOGUSŁAW DUDEK

 9,0200Żelazo i stal170405

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501010034755256440003862FREDOWICZ JERZY 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe ESAL

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413847496272391354POLSKIE 

STOWARZYSZENIE 

NA RZECZ OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNO

ŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ 

KOŁO W CHORZOWIE

 0,6270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406727425472070571Niepubliczny 

Specjalistyczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

SUPRA-MED. BEATA 

STOLECKA - SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022722401189690021615Gabinet Weterynaryjny 

APARTA EUGENIUSZ

 0,8200Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402092412069305771841303PRODUKCJA OBUWIA 

I AKCESORIÓW 

MOTOCYKLOWYCH 

RACE BOOTS Pompa 

Łukasz

 0,3000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,2100Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501012707082216460001033Piekarnia Joachim i 

Maria Jaworek

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 41,5400Szkło1702021519974995732479335Firma P.H.U. MAROK 

JACEK CHŁĄD I 

MARCIN CHŁĄD S.C.

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416904695491962572 "DOTYK URODY" 

MARTA 

WAWRZYCZEK

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030729222496381045757PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY LEK. 

DENT. AGNIESZKA 

GIEROŃ

 0,2050Opakowania z papieru i tektury1501012402320786431687714SĄD REJONOWY W 

SIEMIANOWICACH 

ŚLĄSKICH

 2,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 21,2000Odpady tworzyw sztucznych0702131211699756832049439"ERG BIERUŃ-FOLIE" 

Sp. z o.o.

 22,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 26,7200Żelazo i stal170405

 253,0200Odpady zawierające cyjanki1103019779092259271774416Hartownia T.S. 

Zbąszynek Sp. z o.o.

 0,9920Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778350986772035964RENATA 

NOWICKA-OLESIŃSK

A GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,8000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DK29.23.Z2724682062220022192Fabryka Wentylatorów 

FAWENT S.A.

 123,5700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0400Odpady spawalnicze120113

 0,0200Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,7500Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,9100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 7,5000Inne niewymienione odpady120199

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2000Aluminium170402

 301,5750Żelazo i stal170405

 0,0580Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,2000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410977836471862974MONIKA 

OSTROWSKA

 150,0000Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

0104120080630236270012401"DELTA TRANS 

TRANSPORTE" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,5500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 3,6700Inne niewymienione odpady080199

 54 442,5000Inne niewymienione odpady100599

 1,8810Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2400Odpady spawalnicze120113

 0,0600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 5,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,5300Inne niewymienione odpady130899

 64,4300Opakowania z papieru i tektury150101
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 18,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 460,5600Opakowania z drewna150103

 126,4300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 6,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,7800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 26,1000Zużyte opony160103

 5,1600Filtry olejowe160107

 4,3400Tworzywa sztuczne160119

 3,5900Szkło160120

 3,6300Inne niewymienione elementy160122

 0,1250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 33,0000Żelazo i stal170405

 0,0950Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062728511126421027985WARSZTAT 

WIELEBNY 

KRAKOWCZYK 

JAROSŁAW

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0220Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012737715276351545461GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. CZESŁAW 

STAROSTA
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 1,5700Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061229829805492436383TRANS-KRUSZ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AK

CYJNA

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5000Zużyte opony160103

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502598209540010538GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALEKSANDRA 

SZEFER-HAŁACZKIE

WICZ

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778040346443074093NZOZ 

M.CHMIELEWSKA-M

OŚ, I.MENDEL-ŻYREK 

S.C. PORADNIA 

STOMATOLIGICZNA

 1,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082404888509542570916RUD-FLOR S.C.

 2,2480Zużyte opony160103

 0,2570Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022776944566421255108NZOZ Labolatorium 

Analityki Medycznej 

Iwona Sowińska
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 0,6040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0440Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706741206310104553Studio Jata 

"Fryzjerstwo" Jata 

Maria

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431180355751740450INSTYTUT ZDROWIA I 

URODY CLARIA, 

Dorota Ludwig

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091515153425731723276APTEKA mgr farm. 

Ewa Dąbek

 0,3900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020004617415530101071SPÓŁDZIELNIA 

WITWAS (Stacja Paliw 

STATOIL)

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0884Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022435964446423186802AFRYKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 7,5600Odpady tworzyw sztucznych0702132412033575741998810"SBC" Eksport Import 

Katarzyna Zielińska

 0,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,6600Żelazo i stal170405

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502025308795887471000492REMGAZ SPÓŁKA Z 

O.O.

 1,0500Opakowania z tworzyw sztucznych1501020002890709542270611Samodzielny Publiczny 

Szpital Kliniczny im.A. 

Mielęckiego Śląskiego 

Uniwersytetu 

Medycznego w 

Katowicach

 0,2080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,3400Żelazo i stal170405

 0,1020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 140,3680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 11,5110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2140Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 2,7980Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0200Odpady spawalnicze120113F45.23.A2706678416290012829Hutnicze 

Przedsiębiorstwo 

Remontowe "FENIX  - 

1" Sp. z o.o.

 0,0800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 7,4000Żelazo i stal170405

 0,1700Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,0163Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092409866534980235316ÓSMA APTEKA 

ZDROWIT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502456795731650726NZOZ Przychodnia 

Lekarska

 0,0131Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726855606471024061NZOZ REMEDIUM 

PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO JACEK 

JANICKI

 0,0084Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 70,5180Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.20.A0723479639372300602ABB Industrial 

Solutions 

(Bielsko-Biała) Sp. z 

o.o.

 0,0580Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 5,3590Odpady proszków powlekających080201

 10,1400Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 1 039,4150Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4540Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 79,3110Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2600Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,0500Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 146,3330Opakowania z papieru i tektury150101

 19,4670Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 183,5230Opakowania z drewna150103

 1,4480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1290Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 3,2760Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 13,9780Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,2500  2.25Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033803958702220911615MAKE UP LINE 

ALEKSANDRA 

TOMCZYK
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 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100700151455531039115Marian Orski Gabinet 

Weterynaryjny

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,3200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130062175169542153986CARITAS 

ARCHIDIECEZJI 

KATOWICKIEJ

 0,0028Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 477,9600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A0004546526390004048"RAMETA" 

SPÓŁDZIELNIA 

MEBLARSKA ZAKŁAD 

PRACY CHRONIONEJ

 33,8100Inne niewymienione odpady030199

 7,4700Inne niewymienione odpady040199

 195,1300Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 81,0000Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,3600Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 6,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 8,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0580Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6800Żelazo i stal170405

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2 938,8500Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.21.Z2769296449542355997HOBAS SYSTEM 

POLSKA Sp. z o.o.

 6,6000Odpady ciekłe klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415

 480,8500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 3,7000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 7,2000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 11,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0000Opakowania z drewna150103

 2,9000Opakowania z metali150104

 2,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403909726412046049Praktyka 

Stomatologiczna 

Zbigniew Maniurka

 0,1180Opakowania z papieru i tektury1501012434585356351833007"LECKER M&G" S.C. 

G. Mięcik, M. 

Kaczmarczyk

 0,1060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,0580Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118DK29.52.B2760578136331971048Jastrzębskie Zakłady 

Remontowe Sp. z o.o.

 530,6400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 18,7800Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 7,8850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,5200Inne emulsje130802

 3,4500Inne niewymienione odpady130899

 4,1900Opakowania z papieru i tektury150101
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 6,4670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 8,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 158,1400Metale żelazne160117

 4,4600Metale nieżelazne160118

 9,4200Inne niewymienione elementy160122

 1,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1 592,8400Żelazo i stal170405

 41,3800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733392446462391819GMINNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W BOJSZOWACH

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2709685026481960419Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna dr n. 

Med. Mariola 

Karłowska
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 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182419552066492117098JUSTYNA JANOSKA 

FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA 

"DOMINAT"

 0,1500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A2713855186381064370Auto-Service Marek 

Panic

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0005Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0010Płyny hamulcowe160113

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 10,3400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072710331336340070830PPHU MAX Bogumiła 

Nowak

 4,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0739Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716786576471018310NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"PARODONT" 

KOMPLEKSOWE 

LECZENIE 

STOMATOLOGICZNE 

GRAŻYNA 

RUPNIEWSKA-PAWE

LEC

 0,0273Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012427363636321913368Zuzanna 

Kochanowska-Płatek 

lekarz dentysta

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767018696452204201RAD - MED Sp. z o. o.

 0,1150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 916,6500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012412785402220868411KONKO SPÓŁKA 

AKCYJNA

 409,4400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,7000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110
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 0,0700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 47,5600Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802431351402050003467DAYCO POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,6100Osady i szlamy z fosforanowania110108

 3 232,5400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 456,4400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102
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 45,2800Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 14,4000Inne niewymienione odpady120199

 104,9200Opakowania z papieru i tektury150101

 8,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 71,6400Opakowania z drewna150103

 3,7600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 54,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 23,9600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0400Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 14,4010Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813
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 0,1500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110705034945480000438Przedsiebiortwo 

Spedycyjno - 

Transportwoe 

'UNITRANS"

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,2640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033603621936342833870STOMATOLOGIA 

BRYNÓW SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0270Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716742636262095306INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR N. 

MED. BOGDAN 

ZASADA 

SPECJALISTA 

GINEKOLOG 

POŁOŻNIK CYTOLOG

 0,0270Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130002018276491463467ZESPÓŁ SZKÓŁ 

IM.HUGONA 

KOŁŁĄTAJA W 

ZAWIERCIU

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1000Żelazo i stal170405

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780403726443120976DUODENT 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ - 

SPÓŁKA CYWILNA 

MARCIN BRANNY, 

ARTUR 

PRZYNICZYŃSKI
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 0,7700Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110034469206420014265GROS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1180Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1000Inne niewymienione odpady120199

 1,1750Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1600Opakowania z metali150104

 0,7250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0990Tworzywa sztuczne170203

 3,6520Aluminium170402

 50,4930Żelazo i stal170405

 3,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0200Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012722824766461077920GABINET 

WETERYNARYJNY 

JÓZEF SZYJA
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 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.03.Z1505258875750011973P.P.H.U. FENIKS   

Paweł Nawara

 10,0000Opakowania z papieru i tektury1501011502455099490319675PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE 

"EDI"IMPORT-EKSPO

RT EDWARD 

ŻYCHOWSKI

 3,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 360,7800Odpady z wapnienia040102DC19.10.Z3572045366321796454Garbarnia 

"Szczakowa" S.A.

 315,6600  83.97Osady zawierające chrom, zwłaszcza 

z zakładowych oczyszczalni ścieków

040106

 2 872,2000  976.55Osady niezawierające chromu, 

zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040107

 286,5800Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 4,1900Odpady z polerowania i wykańczania040109

 371,8200Inne niewymienione odpady040199

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 29,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 42,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 102,3400Opakowania z drewna150103

 0,7400Opakowania z metali150104

 1,9800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 17,8700Metale żelazne160117

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 2,0200Mieszaniny metali170407

 139,8600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 14,0200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 118,4200Skratki190801

 5,9160Opakowania z tworzyw sztucznych150102DJ28.51.Z2722161509540007298PPG Industries Poland 

Sp. z o.o.

 0,2880Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,4810Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0000Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101502196475730240216GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM.JOLANTA 

WALOSZCZYK
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 64,8500Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne

191206G51.90.Z2765257286481177398PHU "PLUTON" 

ROBERT PIECHA

 2,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.23.A0080037655470050512PW "RADEX" Sp.  z 

o.o.

 15,0200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,9700Zużyte opony160103

 0,4360Filtry olejowe160107

 0,2100Inne niewymienione elementy160122

 0,0530Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 490,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 355,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 3 801,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 22 727,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 47,1400Opakowania z papieru i tektury1501012401066699542517744AGATA 2 Sp. z o.o.

 7,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 11,1200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 0,7800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,1540Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.11.Z0002927875751656554Wojewódzki Szpital 

Neuropsychiatryczny

 4,3630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 5,7350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0260Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033667892195732878035Stomatologia Joanna 

Kuźnik S.J.

 0,0270Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506000729238SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 8 

IM. JANUSZA 

KORCZAKA W 

JAWORZNIE

 0,0120Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022769047626461089372Niepubliczny zakład 

Opieki 

Stomatologicznej 

"Alfadens"

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 17,9000Opakowania z papieru i tektury1501010704763665471011402CD SPÓŁKA 

AKCYJNA

 8,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,3000Opakowania ze szkła150107

 3,3000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 114,5000Żelazo i stal170405

 53,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501012435551036351833645BETTER PRODUCT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z2734124616421147850Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Elżbieta Winkler

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0670Odpady tworzyw sztucznych0702130024000285470048202SPÓŁDZIELNIA 

ZAOPATRZENIA 

OGRODNICZEGO"OG

RÓD"

 0,4460Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4580Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722925419372246110NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"NEUROLOG" Sp. z 

o.o.

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023629377526331688588Przychodnia 

Weterynaryjna Maciej 

Kot

 0,0320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082411874406321539390LIWAK TOMASZ 

TOMGAZ

 0,6000Żelazo i stal170405

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430251096423143767INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA lek. 

dentysta BARBARA 

TOMICZEK

 0,8480Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080723947679372086907KUĆKA DARIUSZ 

DAREX

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 30,3560Zużyte opony160103

 0,0290Filtry olejowe160107

 0,0020Okładziny hamulcowe zawierające 

azbest

160111

 0,0120Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0130Płyny hamulcowe160113

 1,5450Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427371676482761478CENTRUM 

PSYCHIATRII 

¦RODOWISKOWEJ 

FENIKS KAREŁ I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430734796422926332Indywidualna Praktyka 

Lekarska DENTAL 

CARE Maciej Wrzoł
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719639846491395731SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GRAŻYNA 

KARAŚ

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417816706443262452JANKOWSKA MARTA 

STUDIO URODY 

OLIVIA

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436345066381810229AESTHETICA 

ŁYSZCZARZ 

MIROSŁAW SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410474376312576339BM QUALITY MED 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778510806443087368NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ-OKULI

STA M.SZYDŁO, 

K.PRZYBYLSKA 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA
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 0,2610Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.12.Z2768813636442998748"ŁUBINOWA" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 13,4340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1010Freony, HCFC, HFC1406012428521649542735978TERMO KLIMA MK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 7,5800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,8400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 28,7562Żelazo i stal170405

 41,8000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 3,3200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 102,3200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082435521519372580406PRZEMCAR 

Przemysław Miklusiak
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 0,0023Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0035Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3450Zużyte opony160103

 0,0036Filtry olejowe160107

 0,0195Tworzywa sztuczne160119

 0,0061Inne niewymienione elementy160122

 0,3350Inne niewymienione odpady0704999308769278941442800VACO  Sp. z o.o.

 0,0130Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0570Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1150Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,4620Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,5880Opakowania z papieru i tektury1501012719457406480012258TERMA-DOM Sp. z 

o.o.

 0,2410Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0810Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0921Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 15,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 38,0000Żelazo i stal170405

 3,4400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 40,0000Osady z dekarbonizacji wody190903

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704235945481364651PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI 

DESCOUR-MADEJSK

A MAŁGORZATA

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042762799336481593843GABINET 

OKULISTYCZNY - 

SPECJALISTA 

CHORÓB OCZU 

ELŻBIETA NOWAK

 93,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052726062469540019367"KOMANDOR 

ŚLĄSK"S.A.

 0,0820Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 6,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 17,4200Szkło170202
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 1,7640Aluminium170402

 1,4280Żelazo i stal170405

 418,6400  63.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0202042431475165732844183Aleksandria Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 31,5200Inne niewymienione odpady100199

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 13,9600Opakowania z papieru i tektury150101

 11,2150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 82,4320Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Zużyte opony160103

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,5800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,8300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0470Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0000Aluminium170402

 0,0000Żelazo i stal170405

 3,3140Mieszaniny metali170407

 34,6500Skratki190801

 84,9000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0434Opakowania z papieru i tektury1501012781799056411027297FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA EXPORT 

- IMPORT "AJKA" 

ALDONA KRY¦

 0,0057Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,6200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072761797306462378150PRZEDSIĘBIORSTWO 

INSTALACYJNO-BUD

OWLANE 

"HARD-PLAST" 

S.BAGIENKO, 

A.BAGIENKO 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0200Odpady spawalnicze1201130700858035470294697ZAKŁAD 

PROJEKTOWANIA I 

REALIZACJI 

INWESTYCJI 

"STALEX" RYSZARD 

OLEŚ-ADAMIECKI

 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4500Drewno170201

 6,1350Żelazo i stal170405

 1,7000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052404112435741987456WINECKI S.C. - B. i 

W. Wineccy

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 8,0000Metale żelazne160117

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082703934386430003607ENDMAR Co Edmund 

Niemiec

 0,9000Zużyte opony160103

 0,6800Filtry olejowe160107

 0,4300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,2100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,6600Żelazo i stal170405

 0,1539Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030001747286481813629IZBA WTRZEŹWIEŃ

 0,0800Opakowania z papieru i tektury1501012412360905482591774BEF HOME POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0525Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132730564406251160425Aisto-Plast Sp. z o.o.

 0,3400Opakowania z papieru i tektury1501012434299475532514191M.R - PLAST Rybarski 

Marcin

 30,2130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,8900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G50.20.A2769649716261068106PPUH WEGA 2  

GRZEGORZ 

GRUSZKA

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,1200Tworzywa sztuczne160119

 0,3670Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410210245482072413ELŻBIETA 

RUTKOWSKA

 3,7090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727988726441026339INTER-MED SPÓŁKA 

CYWILNA EWA 

ROGÓŻ JANUSZ 

ROGÓŻ

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731285826411399774BARBARA 

PAPIERNIK-PODOLSK

A INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 1,6500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082782105326443170649Środula AUTO 

KOMPLEKS

 2,1500Zużyte opony160103

 0,1600Filtry olejowe160107

 0,7500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0610Aluminium170402

 4,7770Żelazo i stal170405

 42,1400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701078124013609552024693STOLBAU EKO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5600Żelazo i stal1704052764835336381612831GMINNY ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI

 11,5000Skratki190801

 36,8000Zawartość piaskowników190802

 630,8000  201.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 28,3800Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402220728000789371402660TexImpEx Zygmunt 

Tołwiński

 0,0302Opakowania z papieru i tektury1501010220291856492176959DW PRZEMYSŁAW 

SUŁEK

 0,0215Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515083369491642504NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA "VENA

 0,1190Odpady zawierające inne metale 

ciężkie

060405DL31.62.A2711242786340130561Bombardier 

Transportation (ZWUS) 

Polska Sp.zo.o

 2,7500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,4600Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 59,5220Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 7,1960Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,0000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 2,9000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0400Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,9500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z drewna150103

 1,8300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,4800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6000Tworzywa sztuczne170203

 3,4600Skratki1908012415769576492269827Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o. o. 

w Porębie

 0,2400Baterie i akumulatory ołowiowe160601O92.72.Z0001501946270012163WOJEWÓDZKI PARK 

KULTURY I 

WYPOCZYNKU IM. 

GEN. JERZEGO 

ZIĘTKA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 2,5130Żelazo i stal170405

 2,6000Opakowania z drewna150103DH25.22.Z2702133606310112794"PTS Plast - 

Smereczek" Sp. J.

 0,5440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2400001906342548833GERMEN Sp. z o.o.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030729135696521342611PHU "MIKA" Katarzyna  

Janusz- Czarnecka

 0,8850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142767111936491117386Powiatowy Urząd 

Pracy

 0,0920Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031207544187361673439DOM SENIORA 

PAŁACYK 

JANKOWSKIEGO Sp. 

z o.o.

 0,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719222649541915916INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

ARKADIUSZ 

JASTRZĘBSKI

 1,7300Skratki190801O90.01.Z2736187196292036366ZAKŁAD UTYLIZACJI 

"EKO S.O.S" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 16,3800Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,8900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033677186582220904259DENTAL 

CENTRUM-STOMATO

LOGIA, MEDYCYNA 

ESTETYCZNA, 

KOSMETOLOGIA  SP. 

Z O.O. SP. K.

 75,1200Opakowania z papieru i tektury1501010704498085470294295Firma 

Handlowo-Usługowa 

"SOBIK" Leszek Sobik

 30,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 25,0000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,3270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F0723284406381089418JAROMIN ŁUCJAN 

Prywatne Laboratorium 

Analityczne

 0,7500Opakowania z papieru i tektury1501010700224415470001206 DOROTA ZAJĄC 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "GAMAX"

 0,3150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Zużyte opony160103

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1080Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1350Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707637529371243380INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LUCYNA 

KRZEMIŃSKA

 1,7120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A1515460875751700166"FINA" Sp. z o.o.

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032739283836262440594Bytomskie 

Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży 

Niepełnosprawnej

 0,2500Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280O90.01.Z2767753886422664990Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji w Rybniku 

Sp. z o.o.
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 0,0490Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,9700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1980Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0660Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4930Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0330Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2400Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 88,6490Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,6260Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,1700Tworzywa sztuczne170203

 344,1000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 9,0340Żelazo i stal170405

 1 507,0180Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 180,9500Skratki190801

 258,8000Zawartość piaskowników190802

 5 869,2800  1,356.18Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022733978276511042250GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. SORNAT 

ROBERT

 16,7100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B2706594976310111062MTL ASCO Sp. z o.o.

 0,4550Opakowania z metali150104

 0,3150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,8900Zużyte opony160103

 0,5700Filtry olejowe160107

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800728131875471744932SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

SPECJALNA NR 17
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735485686261531722URSZULA SZOŁTYSIK

 0,8830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F2768359956481797020Niepubliczny Zakład 

Diagnostyki 

Laboratoryjnej 

Centralne Laboratorium 

Analityczne dr n. med. 

Grażyna Kasprzyk

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082419096725482531393MUCHA BARTŁOMIEJ 

"AUTOLAND - ŚLĄSK"

 0,0600Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,0300Benzyna130702

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,2800Zużyte opony160103

 0,1600Filtry olejowe160107

 0,1150Płyny hamulcowe160113

 0,1100Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 215,7800Metale żelazne160117

 2,3600Metale nieżelazne160118

 5,6650Tworzywa sztuczne160119

 2,0800Szkło160120

 6,8000Inne niewymienione elementy160122

1692



 6,7700Inne niewymienione odpady160199

 0,2700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,2980Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0670Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143617562095732855011Certuspharma sp.zo.o.

 0,1860Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1550Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180000636505250009358INSTYTUT TECHNIKI 

BUDOWLANEJ

 5,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 25,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,8000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416386645532202273Anna Cebrat Pracownia 

fryzjersko - 

kosmetyczna 

"Pryzmat"

 0,3310Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010707441706661084528Firma 

Usługowo-Handlowa 

"Kotliński Krzysztof"

 0,2560Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,5160Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142407495006312539901SETIVO Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

1693



 788,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705042714388296420000027Budexim Sp. z o.o.

 3,2600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3947Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1513970105751649057GMINNY ZESPÓŁ 

OŚRODKÓW 

ZDROWIA W 

WOŹNIKACH

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,9500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101G51.90.Z2734603716251066962Firma 

Handlowo-Produkcyjna 

PAK-GUM

 45,7200Żelazo i stal170405

 0,1670Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012432479796511712779Przychodnia 

Weterynaryjna Św. 

Franciszka 

lek.wet.Tomasz 

Smołka

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082416032699541259760AUTO SERWIS 

Andrzej Reguła

 2,1000Inne niewymienione odpady120199G51.90.Z2731054406251200969M.D. Sp. z o.o.

 0,0580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

1694



 1,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych1501022406746756472283942POLOK KRZYSZTOF 

EUROVIP

 1,3200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1 619,6000Opakowania z metali1501048503516108691003228CP Recycling 

Organizacja Odzysku 

Opakowań S.A 

(dawniej Koba 

Organizacja Odzysku 

S.A)

 25,1000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083639692576511659571BŁAŻEJ MAZUR AUTO 

NAPRAWA

 0,0450Filtry olejowe160107

 0,0130Płyny hamulcowe160113

 0,0150Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092771307656342406725Apteka PHARMAVIT  

M.Więckowski 

M.Pytlik Spółka Jawna

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023610936546451427117GABINET 

WETERYNARYJNY 

DRAGAN FISH VET 

SERVICE MACIEJ 

DRAGAN

 2,3200Zmieszane odpady opakowaniowe1501060706021389371036474NDS FIRMA 

HANDLOWA DOROTA 

DOBRZAŃSKA

1695



 0,3600Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DJ28.11.B2735810862220074473Zakład Produkcji 

Sprzętu 

Oświetleniowego 

Stanisław Rosa

 25,6280Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,4180Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 3,9920Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 4,3650Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 8,8850Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,3000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 10,9700Opakowania z papieru i tektury150101

 7,6710Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 36,3300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,4560Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

1696



 41,4200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 429,3600Aluminium170402

 80,4250Żelazo i stal170405

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430792235732306758SPECJALNY 

OŚRODEK 

WYCHOWAWCZY IM. 

ŚW. JANA DE LA 

SALLE

 14,3400Opakowania z papieru i tektury1501013025619577822565105GAMBELLA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,7200Opakowania z drewna150103

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042765330606262547085POLSKIE 

STOWARZYSZENIE 

NA RZECZ OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNO

ŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ 

KOŁO W BYTOMIU

 8,0600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604F45.21.A2730092976461109695PPU ECEBUD Sp. z 

o.o.

 60,5000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 2,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

1697



 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434672506332232488"SPORT-MED" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5000Zmieszane odpady opakowaniowe1501062413752207341952515WĘDZARNIA - 

Zbigniew Rostocki

 0,4780Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110120264215260204110DPD POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 31,8900Opakowania z papieru i tektury150101

 12,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0070Inne baterie i akumulatory160605

1698



 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410634206252233480PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

CHARCIAREK 

URSZULA

 0,0000Opakowania z papieru i tektury1501012409486875771408411"KAMIDOMI" 

WIOLETTA 

SYNOWIEC

 0,1049Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727221196521613062BAD-MED SPÓŁKA 

CYWILNA 

BADOWSKA 

JOANNA, BADOWSKI 

ZDZISŁAW

 0,3070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031206932436371802808PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

DENTYSTYCZNA 

PAULINA 

KŁAPCIŃSKA

 100,4300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801119329802218942273498Czysta Produkcja Piotr 

Kuchcik

 10,1400Alkalia trawiące110107

1699



 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405082735471904376GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA KASZA-PTAK

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436085326511060213GABINET 

KOSMETOLOGICZNY 

DOROTA 

FRYSZ-CZAJKA

 0,1060Baterie i akumulatory ołowiowe1606012428865366462587178F.H.U. SBMOTOR 

Szymon Broncel

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769454136442416019NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA LEKARZA 

RODZINNEGO NOVA 

HAŁASIK JOANNA

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2762543536481074847NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

CENTRUM 

STOMATOLOGII 

"PRO-DENT"

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

1700



 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033660246309542436690STUDIO URODY 

DIAMOND PATRYCJA 

MUSIAŁ

 40,3000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.11.Z0704082705470047846Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego 

"HAŃDEREK" Sp. J.

 5,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 54,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,1000Zużyte opony160103

 0,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,9000Aluminium170402

 3,7000Żelazo i stal170405

 232,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052427692406263005765STALPOLDREW 

DŁUGOSZ, 

PIEKARSKI SPÓŁKA 

JAWNA

 0,1050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033800320506391982446MARCIN FLOREK 

CACTUS INK

 0,0190Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022764167496511544945SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKO- 

STOMATOLOGICZNA 

"COMFORTMED" S.C. 

K.MORAWIEC, T. 

MORAWIEC,

1701



 0,3360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0980Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082722177116311075581Jan Kotwicki

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Filtry olejowe160107

 0,0004Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033643483796391886180YVONNE Gabinet 

Kosmetyki 

Profesjonalnej Iwona 

Sichma

 0,0530Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

1201161507632105730244993LAKIERNICTWO 

POJAZDOWE JERZY 

FRONTCZYK

 0,0180Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1450Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1702



 0,2730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130007235086342386632SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

66 IM. JANUSZA 

KORCZAKA

 0,0480Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012405702086381704585PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"ZWIERZAKI" S.C. 

MAŁGORZATA 

BARTOSZ,LUCYNA 

ĆMOK, JAROSŁAW 

TOMANA

 23,2000Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.61.Z2778128846342460742Yazaki Automotive 

Products Poland Sp. z 

o.o.

 114,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 10,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 45,6000Opakowania z drewna150103

 0,2000Opakowania z metali150104

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 14,4000Miedź, brąz, mosiądz170401

 3,1000Żelazo i stal170405

 48,7000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0004Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162782709076342537203C-MED Sp. z o.o.

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

1703



 0,1980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031519740385771833597Centrum Medyczne 

ALMED s.c.

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 168,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A2400702566292308037KOIDE POLAND Sp. z 

o.o.

 13,5000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 60,8000  27.90Wodne ciecze myjące120301

 0,2720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082731693006471322746MARCIN SĘP 

MECHANIKA 

POJAZDOWA 

NAPRAWA U 

KLIENTA"

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,3840Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052405793795471939788"MOTO ŚWIAT" 

ANDRZEJ ŚWIAT

 1,9120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

1704



 0,1260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,1200Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2140Inne niewymienione elementy160122

 0,2250Inne niewymienione odpady160199

 0,8700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032710222476341691161CENTRUM 

MEDYCZNE 

KRZYSZTOF 

SODOWSKI

 8,5200Odpady zawierające siarkę050702E41.00.A2727301826480000278ZABRZAŃSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

Sole i roztwory zawierające cyjanki060311

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 4,6340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,8000Opakowania ze szkła150107

1705



 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 4,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,2800Tworzywa sztuczne170203

 0,3890Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,7250Żelazo i stal170405

 2 122,6800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 230,8800Skratki190801

 258,3600Zawartość piaskowników190802

 11 630,0200  2,783.29Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

1706



 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431223097722067537Ja-Fi Dent 

Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Kamil 

Janeczek

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032426072696443491106SPECJALISTYCZNE 

CENTRUM 

MEDYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0540Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0077Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509523715731089402GABINET LEKARSKI 

DARIUSZ 

HAJDENRAJCH

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401007679111682705JOANNA IZAK 

GABINET 

KOSMETYCZNY 

"ESTETYKA"

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703782739371030655GABINET 

LEKARSKI-LABORAT

ORIUM BADAŃ 

HORMONALNYCH 

SZRAMEK-URBANIAK 

ANNA

1707



 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712800386481081830SIEROŃ-ROKICKA 

BOGUSŁAWA 

SPECJALISTYCZNE 

GABINETY 

LEKARSKIE S.C. 

B.M.ROKICCY

 0,0190Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0332Opakowania z papieru i tektury1501012404559386331940875ZAWADZKA JOANNA 

P.U.H."ADEKS"

 0,1031Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,0000Żelazo i stal1704053673419987792464746OREX 

ROTOMOULDING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033604298566472180254STUDIO URODY 

KATIA KATARZYNA 

MROKWA

 0,0325Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774550595741382084INDYWIDUALNA 

SPECJALISTCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ROBERT 

PAŃCZYK

 0,9110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433229946392005164EURODENT Sp. z o.o.

 0,1720Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

1708



 0,8920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z2723419546420031097AUTO ZŁOM Edward 

Borowski

 14,7000Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,0000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0600Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 264,4900Metale żelazne160117

 2,2000Metale nieżelazne160118

 2,3200Tworzywa sztuczne160119

 1,0100Szkło160120

 0,0460Inne niewymienione elementy160122

 0,0460Inne niewymienione odpady160199

 1,6780Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706179556291897770NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"SZKOL-MED-INFO" 

MAŁGORZATA 

CZERWIŃSKA

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727762386331021714NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "OKO" 

BRZEZIŃSKA-GLANC 

MARTA

1709



 0,4297Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403578976422946487NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ, 

JARUS I SKUPIEŃ 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA 

LEKARZY

 0,1310Odpady zawierające inne metale 

ciężkie

060405DJ28.62.Z2732813036341946460Węgliki Spiekane 

"Baildonit" Sp. z o.o.

 0,0040Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0200Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 2,3170Inne niewymienione odpady100899

 0,4360Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2060Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,1050Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0950Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,2900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4280Inne niewymienione odpady120199

 0,4100Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,8430Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5610Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0460Opakowania ze szkła150107

1710



 0,2140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0780Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0320Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,4500Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,5440Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,6260Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0080Tworzywa sztuczne170203

 0,8950Miedź, brąz, mosiądz170401

 9,2490Żelazo i stal170405

 0,0220Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

1711



 6,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0440Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190806

 0,0530Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166344888127781409117TPG KATOWICE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401362456491183733INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. ADRIANNA 

LASKA

 0,0800Zużyte opony1601030036051466340006826WOJEWÓDZKI 

OŚRODEK 

DOKUMENTACJI 

GEODEZYJNEJ I 

KARTOGRAFICZNEJ 

W KATOWICACH

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2500Odpady tworzyw sztucznych0702130707942805481591358AVIONIC Sp.j. 

Bolesław KAwik, 

Leszek Matuszek

 0,1000Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1712



 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501505365751025894SPECJALISTYCZNA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA lek. stom. 

Adam GANSINIEC 

SPECJALISTA 

PROTETYKI 

STOMATOLOGICZNEJ

 1,0160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082737707006351535741"MECHANIKA I 

ELEKTROMECHANIK

A POJAZDOWA" KAŁˇ

ŻNY TOMASZ

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110007229346342385644SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 9 

IM IM. JANA 

BRZECHWY

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 104,2000Opakowania z papieru i tektury150101DG24.30.Z0728936905471995321Sempre Farby Sp. z 

o.o.

 6,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,7000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

1713



 6,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 19,2000  6.30Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 1,1000Papier i tektura191201

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434116636321738511Hirudoterapia - Anna 

Lofek

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709389556391054580PLUTA-GAWROŃSKA 

TERESA

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766217806271938715NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

OLO-DENT 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

PIETRZAK 

ALEKSANDRA

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704291549371076893INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

lek.med.gin-poł.Dorota 

Wendlandt

 2,2700Opakowania z tworzyw sztucznych1501022715198356540006305KOMINTECH 

ANDRZEJ WAWRZYK
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 20,1100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 38,2200Gruz ceglany170102

 1,1300Drewno170201

 1,3000Żelazo i stal170405

 0,2010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709003906271104105INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MAREK 

PABIAN

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709717116491252204GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

ANNA WIEWIÓRA

 0,3796Opakowania z papieru i tektury1501012419880979371688165BEATA KOCUR F.H.U. 

MIKA

 0,1213Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142705692976290000714ZAKŁAD 

INŻYNIERYJNO-MONT

AŻOWY "ZIMONT" 

ZYGMUNT 

BRZOZOWSKI

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5300Aluminium170402

 3,9900Żelazo i stal170405

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082781146046261845633PPUH BAMAL ADAM 

LASKOWSKI

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,2700Żelazo i stal170405
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 0,8000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.11.Z0080033115480077317Przedsiebiortwo Handlu 

Zagranicznego 

"JUR-GAST" Sp. z o.o.

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania ze szkła150107

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych1501022429930316472565913DECORDRUK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160007582116471704376CECH 

RZEMIEŚLNIKÓW I 

INNYCH 

PRZEDSIĘBIORCÓW

 0,0100Zwroty kosmetyków i próbek0706811427261495272643921Polska Gupa 

Farmaceutyczna S,A 

(dawniej "POLSKA 

GRUPA 

FARMACEUTYCZNA - 

HURT" SPÓŁKA Z 

O.O)

 16,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3720Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,4460Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,4560Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413550099491797454PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

KATARZYNA 

WOJTALA

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709207606331021424Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Anna Mura

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022730667636291196961USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

CAŁKA KRZYSZTOF

 0,8000Odpady z wapnienia0401022712567616460005947PPHU Garbarstwo 

Skór bez Włosa 

Leszek Leśniak

 0,6000  0.20Osady zawierające chrom, zwłaszcza 

z zakładowych oczyszczalni ścieków

040106

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,9620Żelazo i stal170405

 41,8200Opakowania z metali1501042427022985472138381STP & DIN 

CHEMICALS Sp. z o.o.
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 0,0820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Tworzywa sztuczne160119

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,9300Żelazo i stal170405

 2,7000Opakowania z papieru i tektury1501013624165916443512877ENERGO INSTAL 

SERWIS P. 

KWIECIEŃ, R. 

KARKOWSKI, K. 

DROŻNIEWICZ 

SPÓŁKA CYWILNA

 1,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3860Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032417740256272711853ŚLĄSKIE CENTRUM 

WETERYNARII 

FABISZ & STEFANEK 

- PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080700003625470120750Usługi Transportowe 

Wiesław Ciaciura

 0,0020Wodorotlenek sodowy i potasowy060204DH25.13.Z0707127899371170014"GASKET" Sp. z o.o.

 41,3300Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 80,2000Odpady tworzyw sztucznych070213

 9,9850Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 11,5250Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,6250Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 2,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,1800Opakowania z drewna150103

 21,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,2150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 18,4180Metale żelazne160117

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6070Żelazo i stal170405

 0,5800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436954206431745274Paulina Pugacz - 

TWOJE PIĘKNO

 0,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103016314087861697911CENTRALNY 

OŚRODEK BADANIA 

ODMIAN ROŚLIN 

UPRAWNYCH

 0,0043Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

1719



 0,1208Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706178789371021662NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"DENTAL-ER" EWA 

JEDYNAK

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778978576321432019INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

STOMATOLOGICZNA 

"STOMA DENT." 

RAFAŁ TKACZ

 0,1520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032777389466341648320Specjalistyczna 

Praktyka  Lekarska 

Polożnictwa i Chorob 

Kobiecych

 0,0881Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033634928555482672030NZOZ "DENTIKA 

PLUS" Sp z o.o.

 0,0151Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1900Żelazo i stal1704053204429909552217707KOL-MINEX Sp. z o.o.

 88,0300Opakowania z papieru i tektury1501011474049821231289981DS PROJECT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 289,0850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 43,2640Opakowania z metali150104
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 24,7400Opakowania wielomateriałowe150105

 4,3270Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 10,0550Opakowania ze szkła150107

 15,7000Papier i tektura191201

 14,8600Tworzywa sztuczne i guma191204

 281,2500Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 57,8980Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,7200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012415405406471548002ALEX-CNC PAWELEC 

ALEKSANDER

 0,0098Mieszaniny metali170407

 1,4280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020721913725482138626POWIATOWY 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII W 

CIESZYNIE

 5 516,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A2738837236312187454SFW Energia Sp. z 

o.o. Zakład 

Ciepłowniczy Gliwice

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 0,9600Żelazo i stal170405

 0,1500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 37,6300Odpady tworzyw sztucznych0702130702555995480019892FIRMA 

OKMAR-PLASTIK 

MAREK SZCZYPKA

 0,1600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,3600Szkło170202

 0,9800Aluminium170402

 5,1100Żelazo i stal170405

 126,1300Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A2726364316291033822F.H.U."AUTO-KOMPL

EX"  POMOC 

DROGOWA    

STAROŃ KAROL
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,6500Metale nieżelazne160118

 33,6200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DJ28.75.B150248689PPUH AKANT Andrzej 

Kożuch

 0,0430Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,0470Odpady tworzyw sztucznych070213

 33,3900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z drewna150103

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400344672220649643NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

STOMATOLOGIA 

A.T.RYKER TOMASZ 

RYKER

 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011501465005751030501GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEONARD RACHWOL

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0002Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 2,5000Zużyte opony1601032429352177711669244ANMAR Anna Cyrus

 16,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082781636959542461883MM CARS Sp. z o.o.

 0,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5190Zużyte opony160103

 2,0550Filtry olejowe160107

 5,1600Tworzywa sztuczne160119

 3,6250Szkło160120
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 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,1300Żelazo i stal170405

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092434828706381809462APTEKA NOVA 

MORKISZ SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0050Odpady tworzyw sztucznych0702132413652035532331852Sławomir Jurasz 

JURTECH

 0,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0160Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0400Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0640Zużyte opony160103

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0080Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032778648756292122723PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA M 

& M WET 

MAGDALENA 

ZAPART-SZUL
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 2 195,0000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111DJ28.51.Z2779426939691317683Zakład Galwaniczny 

"ŁABĘDY" Sp. z o.o. w 

likwidacji

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0135Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0706713309371097027GABINET 

DENTYSTYCZNY 

LUBINA-WANDZEL 

JOANNA

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764331046451848706INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KWIETNIEWSKA 

JOLANTA

 0,0013Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201211811088666852326913WELD - GAZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0004Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0008Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,8712Żelazo i stal170405

1726



 70,8400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052418444646511706879PRODESK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080024254135480078133INŻBUD spółka jawna 

Ireneusz Sztuka, 

Marek Wojs

 0,0970Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0970Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2310Filtry olejowe160107

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,1040Inne niewymienione elementy160122

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,2150Zmieszane odpady opakowaniowe1501062404516336443304452P.P.U.H. LIBUD S.C. 

LIBERDA ADAM, 

LIBERDA JACEK

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4350Zużyte opony160103

 967,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,9500Tworzywa sztuczne170203

 3 424,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081501684605730224619Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

SPEC-GUM Paweł 

Gęsiarz
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413316415472111979VITAL DENT 

PŁUCIENNICZAK 

SŁAWOMIR

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107F45.33.A2774734946462502130"INSTALMEDIA" Sp. z 

o.o.

 723,3200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 11,0300Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730907386321294830NEURO-PLUS 

GABINET 

NEUROLOGICZNY 

Alicja Zgrzebnicka

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051503265385730200122PPHU JANMAR-II 

Głębocki Jan

 2,3700Inne niewymienione odpady030199
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 0,6700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033698866386312678962PULSO-MED Usługi 

Pielęgniarskie Sabina 

Olek

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717501656420022804ANSZTEK 

Kaczmarczyk Anna

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

1729



 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 511,3900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.74.Z0000283466430000023Fabryka Elementów 

Złączych S.A.

 25,8380Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 28,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2540Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1980Aluminium170402

 12,5800Żelazo i stal170405

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733425426421039623BOŻENA 

WIECZOREK; 

NIEPUBLICZNY 

STOMATOLOGICZNO-

ORTODONTYCZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0890Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802031503891905771726192PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

ARTUR GRABOWSKI

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140728508115530004161KANCELARIA 

NOTARIALNA - 

Małgorzata 

Pruszczyńska

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778626697122604352"IMPLADENT" 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

SAADEH ESSAM

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203G51.12.Z0727357255471946558DACH - LAND Sp. z 

o.o.

 17,4400Metale żelazne160117

 1,0000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112779413056443114740POLSTAL SPÓŁKA 

JAWNA MARIUSZ 

SŁABOSZ, 

ARKADIUSZ 

KRAWIEC

 140,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 157,4800Żelazo i stal170405

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012775029946482387376NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

"HIPOKRATES" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1850Papier i tektura191201
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718173956291140676INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA lek. med. 

EWA MARO 

OTOLARYNGOLOG

 0,3600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201020149303371132165052APERAM STAINLESS 

SERVICES & 

SOLUTIONS POLAND 

SP. Z O.O.

 1,2000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 150,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 8,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 17,7600Opakowania z drewna150103

 12,5000Opakowania z metali150104

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1152Opakowania z papieru i tektury1501013671607366312583730Firma Handlowo 

Usługowa ArtNat Artur 

Tomczyszyn

 0,0186Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1 782,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705040118416405241200022"KELLER-POLSKA" 

Sp. z o.o.

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092434456336423185139APTEKA POD LWEM - 

RYBNIK Sp. z o.o.

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140113079685271037727POLKOMTEL S.A.

 2,6600Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203802407204875471974885INFO-FARM Michał 

Staś

 1,5620Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,3130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2727970456442868974Zakład Lecznicztwa 

Ambulatoryjnego

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802033602930558992707585GABINET 

WETERYNARYJNY 

HABABA ANNA 

CHŁOSTA

 0,0740Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132766912146511561671ZESPÓŁ SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄC

YCH W ŻORACH

 0,2490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 11,7900Zużyte opony1601033637334775532521593KKJ SPED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,7760Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0344Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503888355731713504JOANNA 

JASZEWSKA-POSTA

WA GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0129Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402849746471445584DURCZOK 

KATARZYNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0729264775532308215"APTEKA"-MICHALSC

Y SPÓŁKA JAWNA

 1,0100Odpady tworzyw sztucznych0702132706493306440515094PUPH REMTECH Sp. 

z o.o.

 22,0000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,4000Szkło170202

 0,0280Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.12.Z2762535146312210495Obwód Lecznictwa 

Kolejowego SPZOZ

 0,3800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,3600Roztwory utrwalaczy090104

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1580Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 1,2520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,6700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082407313215771038380AUTO SERWIS 

MIROSŁAW MADEJ

 1,0950Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4000Filtry olejowe160107

 0,1100Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0400Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0900Tworzywa sztuczne160119

 0,0400Inne niewymienione elementy160122

 0,0600Inne niewymienione odpady160199

 0,6790Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6660Aluminium170402
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 4,9600Żelazo i stal170405

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721155375471311618INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Wojciech 

Żarow

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401390906443082224NIEPUBLICZNY 

STOMATOLOGICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ ILMED 

ILCZUK DANUTA

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435727006481319504INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

"PROFIMED" TERESA 

SZUKAŁA

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052414114752060001599OMG POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 205,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 124,0000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 11,0000Opakowania z drewna150103

 20,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 54,0000Inne niewymienione odpady160199

 180,0000  90.00Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0060Opakowania z papieru i tektury150101DI26.63.Z0700228665530003635Jerzy Olszowski 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"OLBET"

 0,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania ze szkła150107

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733935166422070397Praktyka 

Stomatologiczna 

Sławomir Karczewski

Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202032405346905751818821JOKER-HERBY FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WO-PRODUKCYJNA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,3000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 38,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 3,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 2,0500Opakowania ze szkła150107

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402464716442366528PRZYCHODNIA 

REHABILITACYJNA 

TITA-MED EDYTA 

MATRAS

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213K70.11.Z2738970566342275559Centrum Projektów 

Regionalnych Inwestor 

S.A.

 0,0100Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021503773819490855758Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Rokita-Kotusiewicz

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0001Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092432885826332231916LEXFARMA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432726296462142832SALON KOSMETYKI 

PROFESJONALNEJ 

ESSENCE EWA 

HORST
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 0,5970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701563139690004309NZOZ 

LABORATORIUM 

ANALITYKI 

MEDYCZNEJ 

ŚWIERCZYNA 

JOANNA

 0,0560Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160729078015472002569SINUS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3800Papier i tektura191201

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych1501022411151105771945379SPÓŁKA WODNA 

"WODNIK"

 4,5000Skratki190801

 73,5700  4.00Szlamy z biologicznego oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0034874452220000894Apteka Danuta

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182705896096440514640SHI FW ENERGIA 

FAKOP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,2200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0500Inne niewymienione odpady090199

 27,6890Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 206,7400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 39,5160Odpady spawalnicze120113

 5,3740Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 40,1700Inne niewymienione odpady120199
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 1,4800Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,9000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,9200Opakowania z drewna150103

 6,3670Opakowania z metali150104

 0,9200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4150Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3850Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,4900Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 0,0200Tworzywa sztuczne170203

 79,4700Żelazo i stal170405
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 25,6420Odpady tworzyw sztucznych0702134707550077270019183ROSSMANN 

SUPERMARKETY 

DROGERYJNE 

POLSKA SP.Z O.O

 14,8060Zwroty kosmetyków i próbek070681

 3 750,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 154,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 14,9440Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3930Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082766150126422449501Auto - Części Adam 

Kubeczek

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,1700Zużyte opony160103

 0,1290Filtry olejowe160107

 2,6400Opakowania z papieru i tektury1501012404843025732355461ADRIAN KSIˇŻEK 

"NORMET"

 0,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405084006271105317MEDSPACE - 

GABINET MEDYCYNY 

ESTETYCZNEJ 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

ALEKSANDRA 

CZERNECKA-MICIŃSK

A

 0,1400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z2727908246331045778Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny Nr 2

 15,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8000Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 92,7900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033633075856412535995POST ESTATE 

ŚWIERC SPÓŁKA 

JAWNA
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 0,0320Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0460Opakowania z papieru i tektury1501013811045086423212965PHU AGATA 

ZDRZAŁEK

 0,0068Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506165495771341902Gabinet 

Stomatologiczny A. 

Paca

 1,2400Zmieszane odpady opakowaniowe1501062427423465472139363TOP PLASTICS 

POLAND Sp. z o.o.

 1,6760Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 20,2500Aluminium170402DG24.12.Z276617873LEON SPÓŁKA 

JAWNA WITAS I 

MITAS

 0,0095Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717988126341694969Barbara Gerber

 0,6200Opakowania z papieru i tektury1501010000581005430200365UNIBEP SPÓŁKA 

AKCYJNA

 1,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 169,9100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 26,8600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 6,9500Opakowania z papieru i tektury150101I63.40.C0158933775213319024CAT LC Polska Sp. z 

o.o.

 2,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033608936776342836851KARDIO BRYNÓW 

SPÓŁKA CYWILNA 

ANNA 

WOJAKOWSKA, 

WOJCIECH 

WOJAKOWSKI

 1,3000  1.30Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101093809388846443543300GALVANIKE SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0600Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206F45.23.A1502820255771431976PRZEDSIĘBIORSTWO 

INŻYNIERYJNE 

SOCAR Sp. z o.o. Sp. 

Komandytowa

 200,4000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 3,5500Żelazo i stal170405

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 15,2000Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający 

substancje niebezpieczne

170507
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 1,8200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 2,6000Zużyte opony160103DI26.63.Z2735696596331905985DOMBUD SP. Z O.O.

 780,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131203833766792917762ARGE 

NIERUCHOMOŚCI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1700Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206E41.00.B2726426966530011575Miesjkie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizcji Sp. z o.o.

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0490Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 570,3100Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 300,4900Skratki190801

 256,7300Zawartość piaskowników190802

 4 421,1300  828.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0600Kwas fosforowy i fosforawy060104DK29.71.Z0110208245210084388Elektrolux Poland Sp. 

z o.o.

 0,0300Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 30,4700Odpady tworzyw sztucznych070213

 9,8000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112
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 72,9800Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 0,0800Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 9,3800Odpady ciekłe klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415

 46,1700  39.24Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż 

wymienione w 11 01 09

110110

 199,6800Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 59,9800Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 1,2000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 1 161,1910Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 7,7100Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 4,1100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0800Odpady spawalnicze120113

 6,0000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 538,5000  26.93Wodne ciecze myjące120301

 1,3000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,6410Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2020Freony, HCFC, HFC140601

 872,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 162,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 556,7800Opakowania z drewna150103

 0,1000Opakowania wielomateriałowe150105
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 290,4600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 5,8860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 10,3030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 34,7900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,3300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 21,0000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0150Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 1,5400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,5000Szkło170202

 4,3000Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,6000Aluminium170402

 917,6500Żelazo i stal170405

 1,8000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090700197305480050169Apteka pod 

Kasztanami

 0,2450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2778219892220741656NZOZ Zdrowie Sp. z 

o.o.

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031500692319490002211Gabinet 

Stomatologiczny 

Grażyna Bałazińska

 0,0040Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.62.Z2405293936342620329GONAR-BIS Sp. z o.o.

 17,3400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 425,5520Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,2600Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 5,1100Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 5,3600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,2850Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,0750Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307
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 3,7500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0880Aluminium170402

 351,5100Żelazo i stal170405

 0,1030Mieszaniny metali170407

 0,2600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732549736331021200INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

NIEPUBLICZNY 

ZESPÓŁ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"DENTEX" 

WÓJCIK-MISZTAL 

DANUTA

 120,4510Opakowania z papieru i tektury1501010130153716762296930AGORA BYTOM sp. z 

o.o.

 12,9950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 138,8400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,4900Opakowania ze szkła150107

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0015Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,9600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,2200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102G50.30.A0024317155470000371P.H.U. "SKABAGiS" 

Barbara Stekla

 0,8290Baterie i akumulatory ołowiowe160601

1749



 8,7800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304K74.87.B0108749105261017858KOMAGRA  Sp. z o.o.

 696,8800Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 9,4660Odpady tworzyw sztucznych070213

 3,1280Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1000Opakowania z drewna150103

 0,8400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0660Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0850Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2000Drewno170201

 0,0910Tworzywa sztuczne170203

 36,1020Żelazo i stal170405

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052431339455730258618P.P.H.U. MEBLE 

DŁUGOSIEWICZ 

TOMASZ 

DŁUGOSIEWICZ

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032707152386261953972WYSZYŃSKA 

LUDMIŁA

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401748726441058931PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

LEK.STOM. ELŻBIETA 

KAGANIEC

 219,4500Odpady tworzyw sztucznych070213E40.30.A0728047746381599473WZD Sp. z o.o.

 0,0184Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2900Opakowania z papieru i tektury150101

 13,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Opakowania z drewna150103

 0,0184Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0025Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 13,6400Odpady tworzyw sztucznych070213DM34.30.A2768960056312292808Tenneco Automotive 

Eastern Europe Sp. z 

o.o.

 42,6800Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

1751



 12,3000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 12,7400Osady i szlamy z fosforanowania110108

 23,4000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 3 480,9550Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1 532,1000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,1800Odpady spawalnicze120113

 260,2400  117.11Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 1,6100Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 6,1800Inne oleje hydrauliczne130113

 541,9600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 418,5600Opakowania z drewna150103

 0,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 60,6430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 57,9100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 1,6600Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 65,6600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 437,2100Żelazo i stal170405

 10,8000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 378,9600  132.34Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,0280Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182779161126332078343INTER ROPE S.C. 

KAPUSTKA 

WIESŁAW, PATALAS 

KRZYSZTOF

 0,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0760Tworzywa sztuczne160119

 0,0109Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0771Aluminium170402

 3,2000Żelazo i stal170405

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211N85.14.D0012701805471756504Specjalistyczny 

Psychiatryczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,8347Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1580Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092404730145771912693RML-PHARM 

GAWROŃSKI I 

SPÓŁKA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400909009542519559AMED Sp. z o.o.

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030709171265471063540GÓROWSKA MARTA 

FRYZJERSTWO 

DAMSKO-MĘSKIE 

KOSMETYKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033606668986252337966INNA KORUBA 

COSMETOLOGY & 

IMAGE DESIGN
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 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142405935926443327720BIURO 

RACHUNKOWE 

A.GABRYŚ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700553226421931443INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MARIA SKRZYPCZAK

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132430258426322008536ZESPÓŁ 

SZKOLNO-PRZEDSZK

OLNY NR 2

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,5250Opakowania z papieru i tektury1501011521830955741037097I. MARKET KAMIL - 2 

PPHU Marzena 

Pawelak II. PPHU 

KAMIL M. 

T.PAWELAK S. C.

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Odpady spawalnicze1201131414462935252427597MINING SERVICES 

AND ENGINEERING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 631,8200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 248,9100Żelazo i stal170405

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.12.Z2776012206351651878Ośrodek 

Rehabilitacyjno-Leczni

czy Sp. z o.o.

 0,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1 596,5200Zgary i żużle odlewnicze101003DJ27.53.Z0727934739372362922NEMAK POLAND Sp. 

z o.o.

 1 281,8000Rdzenie i formy odlewnicze przed 

procesem odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 05

101006

 14 069,9600Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008

 50,2800Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 10 09

101010

 236,6200Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 

10 11

101012

 31,0200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 339,1190Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 44,0800Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 46,8200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,9000  0.69Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 1,4000Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 25,8000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117
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 7,6200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3800Inne niewymienione odpady120199

 36,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 30,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 64,8640Opakowania z drewna150103

 3,4600Opakowania z metali150104

 3,4000Opakowania ze szkła150107

 8,4400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 81,6400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5200Zużyte opony160103

 358,5400Metale nieżelazne160118

 7,8400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,6600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3800Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 4,9400Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 86,9800  4.35Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 24,4800Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104
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 34,6600Drewno170201

 6,2000Szkło170202

 352,8400Żelazo i stal170405

 1,0200Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,2000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 10,1200Inne odpady z budowy, remontów i 

demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne

170903

 434,1000Opakowania z papieru i tektury1501014928414167352497196PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH 

"EMPOL" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 271,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 225,1000Opakowania z metali150104

 70,1000Opakowania ze szkła150107

 18,7000Zużyte opony160103

 15 994,7000Inne niewymienione odpady190599

 286,1000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 13 208,7000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,1690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2775369126482392839"UNIMED" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 244,5200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012779423519542422251FILIGRAN S.A.

1758



 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 536,0700Żelazo i stal170405

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2725747246421009645"APTEKA FARMACJA" 

LUCYNA 

MICHAŁOWSKA

 0,4290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782150216272317518NZOZ Stomatologia 

Rodzinna Patrycja Brol

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508280409490090445GABINET LEKARSKI 

JERZY SIKORA

 2,4800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011501375305731032632SUEZ POŁUDNIE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0165Odpady spawalnicze120113

 0,0145Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,5150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,7500Opakowania z metali150104
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 0,3600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,8300Zużyte opony160103

 4,9600Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,1070Filtry olejowe160107

 1,7000Metale żelazne160117

 0,1350Tworzywa sztuczne160119

 0,0195Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4890Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,4000Żelazo i stal170405

 0,1250Opakowania z drewna1501030707076015471415996INTECHO 

MAŁGORZATA 

KLIŚ-MENCFEL

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110707642955481581963MIEJSKI DOM 

SPOKOJNEJ 

STAROŚCI W 

USTRONIU

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,3900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z2761845006351571599Szpital Chorób Płuc w 

Orzeszu

 0,0400Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0400Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108
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 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1700Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 1,0023Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515367305732450797Wojewódzki Zakład 

Opieki Zdrowotnej nad 

Matką, Dzieckiem i 

Młodzieżą

 0,0314Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416613679691576025NZOZ "GMINMED" 

s.c.Kesler-Cybulska

 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0243Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132415181966391975363LUMENMAX Sp. z o.o.

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103240379500MARTA BORCZYK 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082436213146472217661HDPRZEMO 

Przemysław Herok
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 0,0139Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704465435471440037Kontraktowy Gabinet 

Stomatologiczny 

ALEKSANDRA 

ZBROJKIEWICZ-KONA

RSKA

 0,0800Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0723133619372262178Przychodnia 

„PULS-MEDIC" Sp. z 

o.o.

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410509945771922846PORADNIA 

OKULISTYCZNA 

OPTYMED

 0,0105Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412687477532169275RENATA 

KUSIAKIEWICZ 

DIENTE 

STOMATOLOGIA 

ESTETYCZNA
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768902216491334333Praktyka Dentystyczna

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031212114477361483265AWESTA Stomatologia 

Rodzinna, lek.stom. 

Agnieszka 

Wesołowska

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782009606511402582INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK.MED. 

JOANNA 

ZIMOŃCZYK-HAJDUK

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729919716491109719Centrum Zdrowego 

Uśmiechu DENT-LUX 

Jarosław Pardela

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2726171266341353263Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0238Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180007242586311078220Młodzieżowy Dom 

Kultury w Gliwicach
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2400099085472017737NZOZ "POLMADENT" 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAGDALENA 

POLACZEK,ANDRZEJ 

BIŁORUSKI-POLACZE

K S.C.

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052402975866421055622KONSERWATOR 

P.W. Kwaśny Urszula

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Filtry olejowe160107

 1,8110Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206802712667656490000848KONSORCJUM 

MIĘSNE 

OKRASA.GRUPA 

POŁUDNIE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712467746471009802NIEPUBLICZNY 

SPECJALISTYCZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"PREWREH"  

RYSZARD F. ZAWISZ

 0,1756Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418741236472546695ŚLĄSKIE CENTRUM 

MEDYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0900Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0980Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092702293606350009252"TRANS-WIN" 

URSZULA KRUK, 

WIESŁAW KRUK S.J.

 48,6400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022410042805732748255KBK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 10,4700Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,4500Żelazo i stal170405

 57,7400Odpady tworzyw sztucznych0702132732138856291594905MARMUREX SYSTEM 

JANUSZ MIESZAŁA

 0,9850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767401906422657375NIEPUBLICZNY 

SPECJALISTYCZNY 

ZAKŁAD 

CHIRURGICZNO-STO

MATOLOGICZNY 

AS-DENTAL S. C. 

SŁAWOMIR SKULSKI, 

ADAM GORAUS

 0,2000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702040024310525470125782FIRMA ART Sp. z o.o. 

Sp.k.

 8,8620Odpady tworzyw sztucznych070213

 19,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 5,1270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8300Opakowania z drewna150103

 8,8450Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,2440Metale żelazne160117

 2,3900Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

160209

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2280Inne baterie i akumulatory160605

 3,4600Papier i tektura191201

 31,9000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,8800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205O90.02.Z2701986366490001405Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

 373,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 419,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,0200Opakowania z metali150104

 1 062,2000Opakowania ze szkła150107

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5 488,9200Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 8 636,6700Inne niewymienione odpady190599

 248,2600Metale żelazne191202

 32,3400Tworzywa sztuczne i guma191204

 190,1000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207
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 537,6400Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 33 933,7000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 1,4160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082407834309372348885MICHAŁ WANTOŁA 

USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

MIWATRANS

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Filtry olejowe160107

 1,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.23.A2734766569541976237Przedsiębiorstwo 

Budowy Dróg 

DROGOPOL-ZW

 0,3300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,0000Zużyte opony160103

 0,3200Filtry olejowe160107

 0,4200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 69 811,7000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 3,9100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082768442219691244926AUTO SERWIS - 

SZYMECKI TOMASZ 

SZYMECKI

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3800Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,3810Metale nieżelazne160118

 1,3810Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0220Aluminium170402

 1,9900Żelazo i stal170405

 0,9000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050035021406350006420Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "ROMAK" - 

Roman Kwik

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Żelazo i stal170405

 0,9980Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083638151756452354225"KMS" Kamil 

Szataniak

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406858226442849913Indywidualna praktyka 

lekarska lek. 

medycyny Anna 

Blacha-Janikowska

 0,0026Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428133886391860134MONIKA HUTNY 

MOBILNA 

KOSMETYKA 

LECZNICZA I 

PIELĘGNACYJNA
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 0,8800Opakowania z tworzyw sztucznych1501021521454859491880899Materiały 

Termoizolacyjne i 

Ognitrwałe Jamar 

sp.zo.o.

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 13,4000Opakowania z papieru i tektury150101K70.32.Z0014158496310000121ŚLĄSKIE CENTRUM 

LOGISTYKI S.A.

 13,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,0500Opakowania z drewna150103

 0,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 13,0900Żelazo i stal170405

 1,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082727544496321005984WARCHALA 

WŁODZIMIERZ FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA " WARCAR "

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Zużyte opony160103
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 0,2200Filtry olejowe160107

 0,0700Tworzywa sztuczne160119

 0,0800Inne niewymienione elementy160122

 0,0900Inne niewymienione odpady160199

 2,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,0700Żelazo i stal170405

 0,3800Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032722383056291030108"PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

KUCIŃSKI, MERTA, 

WOLSKI S.C."

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764011796311752567NZOZ PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"VITA-DENT" 

JOLANTA 

MAJCHERCZYK

 676,0000  676.00Inne niewymienione odpady1908991507938505770004344Komunalny Zakład 

Budżetowy w 

Kroczycach

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031424532891132805304"SUNRISE CAPITAL" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7400Opakowania z papieru i tektury1501010035103746312345999INTERPHARMA SP. z 

o.o.

 0,0930Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080729316625471850781FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA TOMII CARS 

TOMASZ WO¬NIAK

 2,9000Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,4630Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011505242965730302526CEGIELNIA 

"SOWA"S.C. 

JAROSŁAW 

SOWA,ZBIGNIEW 

SOWA

 12,3000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729102576422180677WIECZOREK 

KRZYSZTOF

 0,0016Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428592325482556424STUDIO URODY IMBIR 

KLAUDIA DZIADEK
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701640866261048167GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ADAM JAKSIK 

LEKARZ 

STOMATOLOG

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0133Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090705673305481010350APTEKA POD 

OCHODZITĄ S.C. 

GORYCZKA 

URSZULA, 

BOŁDYS-ŻEGOCKA 

BARBARA, KUNYSZ 

MAŁGORZATA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435276446431330225Studio 

Fryzjersko-Kosmetycz

ne Anna Jaremko

 3,4000Opakowania z metali150104F45.21.A2705336106420000056PRB ERBUD Sp. z 

o.o.

 0,3400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 313,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 22,7000Żelazo i stal170405
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 88,6000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 44,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,7900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082778133989542405057Auto Dusza Rafał 

Dusza

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1500Zużyte opony160103

 0,3200Filtry olejowe160107

 0,2330Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7600Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,9260Aluminium170402

 3,3000Żelazo i stal170405

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1501406389490697845GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

lek. med. IWONA 

RUBIK

 0,2000Wodne ciecze myjące1203012413059456342726424SCHWEITZER - 

CHEMIE POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 2,5330Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706088216261055173PRACOWNIA 

PROTETYCZNA 

BARBARA 

WESOŁOWSKA

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712150876271104097GABINET LEKARSKI 

HENRYK KĘDZIORA

 0,0360Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802033679587826292481913"POGORIA 

SUPERVET" 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

MAGDA MILEJSKA, 

KAMIL MILEJSKI S.C.

 0,0144Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182730577706451393536ZAKŁAD 

WIELOBRANŻOWY 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY 

"SIMET" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 14,6600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,7160Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,1400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,1900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 36,5700Żelazo i stal170405

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726346916330006026SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY OLEŚ 

MICHAŁ

 1,0550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080707491205471507534"RAD - NET" 

RADOSŁAW KUKUŁA

 4,9130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0009Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730236186422099627SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

SPECJALISTA 

CHORÓB 

DZIECIĘCYCH 

ALERGOLOG 

SZCZEPANIAK MURA 

WANDA

 120,5100Odpady tworzyw sztucznych0702130723141715471896027INCOBEX Sp. z o.o.

 2,0360Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 27,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 52,6900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 4,8630Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1890Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0640Opakowania z papieru i tektury1501011505578705770403587ZAKŁAD USŁUGOWY 

NAWIJANIA 

SILNIKÓW 

ELEKTRYCZNYCH 

RĘBISZ WIKTOR

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1440Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0186Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030705085635470128705PIECZORA 

STANISŁAW ZAKŁAD 

BUDOWLANO-MONTA

ŻOWY "BUDOMET"
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 0,3570Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051403803911070002973ALDI Sp. z o.o.

 1 137,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 261,3050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 330,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6940Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 16,8860Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1 487,3730Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 6,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2830Aluminium170402

 68,9780Żelazo i stal170405

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033683847456342706404Fizjoterapia 

Ortopedyczna i 

Sportowa Maciej 

Szczygłowski

 0,6600Opakowania z papieru i tektury150101639691736KOMO Sp. z o.o.

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090157746325242506645TOMCZUK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0030Wodorotlenek sodowy i potasowy0602040723143725532164503"ŁODYGOWIANKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0340Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110
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 0,1950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709234226321305350PIEPRZNY BOGDAN 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400506736452361107BIURO DORADCZE 

"ALTIMA" SPÓŁKA 

CYWILNA 

MAŁGORZATA 

GRABOWSKA, 

PAWEŁ SYREK

 0,2080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418178985472129560KLINIKA 

STOMATOLOGII 

ESTETYCZNEJ 

"RODENTICA" S.C. 

AGNIESZKA 

ROMANOWSKA-SZY

MALA, BARTŁOMIEJ 

SZYMALA

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 11,1640Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041501238065731029446ZAKŁAD 

CUKIERNICZY 

MICHAŚ 

A.SZYMCZYK, 

K.CHOJNACKA-SZYM

CZYK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 1,9000Opakowania z papieru i tektury1501010709201579372136189Sklep 

Spożywczo-Przemysło

wy Delikatesy Marek 

Makowski

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Aluminium170402

 0,9000Żelazo i stal170405

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779190626511404724ALEKSANDRA 

POLOK-NIEWIADOMS

KA INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA, GABINET 

LARYNGOLOGICZNY

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731998436481835514PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

KRYSTYNA 

BIESIEKIERSKA

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0721103105481295565SZYDŁOWSKA 

IWONA GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,1560Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112400868726412348069WUWER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0380Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0130Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,3920Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0860Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0014Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,3200Żelazo i stal170405

 5,5000Papier i tektura1912012435688216292469326UNIDRUX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,8500Zużyte opony1601032407987855481992011PILCH PAWEŁ 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE PILCH

 0,0362Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781245316342294835INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANNA 

BELOWSKA

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407239362220211384TECH-DENTAL 

PRACOWNIA 

PROTETYKI 

DENTYSTYCZNEJ I 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA STANIK
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 150,0600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706051503055205771204080OL-DACH 

SYTNIEWSKI PIOTR

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703820919371510674GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

WIETRZNY 

STANISŁAW

 6,1800Tworzywa sztuczne1702035323125617561837673WYTWÓRNIA PASZ 

BŁOTNICA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 1,1600Odpady tworzyw sztucznych070213G50.20.A0721843895471846578CONCEPT Sp. z o.o.

 0,0420Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,9350Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0640Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,6500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4980Tworzywa sztuczne160119

 0,1200Szkło160120

 0,5500Inne niewymienione elementy160122
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 0,0320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,3300Żelazo i stal170405

 0,0144Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163006358067822403147PTI  Sp.z o.o.

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783026076272323737Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Dentystyczna 

dr n. med Jarosław 

Szewczyk

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,7800  1.45Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż 

wymienione w 11 01 09

110110DJ27.42.Z2724009706411003730LEIBER POLAND Sp. 

z o.o.

 9,7300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1 465,5880Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 144,4830Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 27,2200Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 30,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 39,2600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,7380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 5,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0430Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 68,5630Żelazo i stal170405

 0,1780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132435298156412532229OŚRODEK ŚWIĘTA 

ELŻBIETA

 0,0940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0600Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280F45.21.A2769808696482366960DEVELOPER I 

RECYKLING

 0,7600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7600Filtry olejowe160107

 2,6550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2 400,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 6 571,1200Gruz ceglany170102

 13 543,4200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 42,2000Drewno170201

 1,2900Szkło170202

 8,1000Tworzywa sztuczne170203

 92,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 27,1300Odpadowa papa170380

 0,2770Miedź, brąz, mosiądz170401

 4,7020Aluminium170402

 1 026,2730Żelazo i stal170405

 2,8300Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 4 500,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 11,8600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 11,2600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 42,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G50.30.B0706348945481025050AUTOKOMPLEKS 

Krzysztof Ważka

 4,6520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1650Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0330Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,0370Benzyna130702

1784



 0,2120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 16,7390Zużyte opony160103

 0,6100Filtry olejowe160107

 0,0180Płyny hamulcowe160113

 0,1280Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0210Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 711,5970Metale żelazne160117

 40,5580Metale nieżelazne160118

 6,8980Tworzywa sztuczne160119

 7,3400Szkło160120

 68,7210Inne niewymienione elementy160122

 8,9370Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9650Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 4,4130Metale nieżelazne191203

 2,7900Tworzywa sztuczne i guma191204

 32,3550Opakowania z tworzyw sztucznych1501022767013556452206795PLASTIMEX Sp. z o.o.

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0250Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082417513206291649569FUJARSKI MARIUSZ 

"MARIO SERVICE"

 0,1050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Zużyte opony160103

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 6,0600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109G51.51.Z2766892006462446986Smart Plus Sp. z o.o.

 0,2700Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 6,0000Wodne ciecze myjące120301

 13,5800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 11,1400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,7680Opakowania z metali150104

 0,9850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 2,8350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,2200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0415Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2400462006482527883NZOZ K-DENTAL s.c.

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080708726885471145545F.U. MAR-CAR 

Mariusz Świder

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1700Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 6,2500Inne niewymienione odpady0702992401764639491953262PPH "R-But"

 0,0010Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030172971885321709609PODO COSMETIC 

Magdalena Błażejewicz

 2,0000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701042765605876351601946SILINGEN POLSKA 

Sp. z o.o.

 32,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 97,9000Opakowania z drewna150103

 0,5700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 17,8660Żelazo i stal170405

 108,5400Metale żelazne191202

 281,4200Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0469Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022705910036391001508PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

S.C. ADAM ISKAŁA, 

STANISŁAW 

LASZCZKOWSKI, 

PAWEŁ ISKAŁA

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774376476311886285GABINET 

DERMATOLOGICZNY 

DOBROSŁAWA 

ORŁOWSKA-OLEJNIK

 0,0290Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102150249418Z.P.H."MAJKON" S.C.

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100728746685482276854DANEL ANNA SALON 

FRYZJERSKI "NEW 

STYLE" A.DANEL
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 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 5,0500Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z1200198905492218226Elektrozłom Sp. z o.o.

 0,5110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 163,9870Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,9370Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1320Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,4110Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 26,4160Inne baterie i akumulatory160605

 209,1900Metale żelazne191202

 15,9050Metale nieżelazne191203

 51,1680Tworzywa sztuczne i guma191204

 33,2140Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,9050Opakowania z papieru i tektury1501013641318819371368845BP SERVICE CENTER 

ARTUR ŻACZEK

 0,3190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502031503015675741598223PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE"Z

DAMPOL"SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0700Filtry olejowe160107
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 0,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.01.Z2731711646511402033"BEST-EKO" Sp. z 

o.o.

 4,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0160Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 615,4600Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 48,9600Skratki190801

 24,0000Zawartość piaskowników190802

 6 904,0600  1,620.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0500Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032719558616491599528PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

S.C. LEK.WET. 

JACEK BAŃKA, 

TECH.WET. EDWARD 

KOZIELSKI

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100003219976341996676SĄD OKRĘGOWY W 

KATOWICACH

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

1790



 0,0570Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723380715482265833NZOZ "MEDICA" S.C. 

MAŁGORZATA 

JANUSZ, BOGDAN 

JANUSZ

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0003Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012765678918731553769INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

KATARZYNA 

JASIELSKA-JĘDRYCH

OWSKA

 0,0217Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769880036422706814NZOZ NOWINY Sp. z 

o.o.

 0,3070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,8130Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z2738770136511534349Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"MEDYK" Sp. z o.o.

 0,3840Roztwory utrwalaczy090104

1791



 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1530Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 20,3400Skratki1908013691108376252463814Bobrownickie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji sp. z o.o.

 3,5000Zawartość piaskowników190802

 1 183,5900  142.03Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 7,5200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301102432749185472146570GM POLSKA Sp. z 

o.o.

 35,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 10,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,2150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0630Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

1792



 10,1400Opakowania z papieru i tektury1501012401571876292322623OUTOKUMPU 

DISTRIBUTION 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 35,4400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 489,5600Żelazo i stal170405

 36,5300Opakowania z papieru i tektury1501013017300916652970905FRAPO-ECONOMY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AK

CYJNA

 2,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3750Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103G51.90.Z0036014506440514203P.H. EWMAR-NESS 

Sp. z o.o.

 1,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0616Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0720Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,4800Żelazo i stal170405

 2,2200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010704143885481118082ZAKŁAD 

USŁUGOWO-PRODUK

CYJNO-HANDLOWY 

"OLZIANKA" JÓZEF 

WASZUT

1793



 7,3520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0705686605471802776NZOZ Poliklinika 

Stomatologiczna "Pod 

Szyndzielnią" Sp. z 

o.o.

 0,1340Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 6,7520Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 6,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012711972196480007636"BUD-MAR" ZAKŁAD 

OGÓLNOBUDOWLAN

Y JERZY PSZONKA

 174,2000Gruz ceglany170102

 26,8000Drewno170201

 11,8000Odpadowa papa170380

 8,6000Żelazo i stal170405

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767138499542312723NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ELVIMED" S.C. W 

KATOWICACH

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4270Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082737209616290023856F.H.U. MOT-BUD 

MAREK KRAWCZYK

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,9690Zużyte opony160103

 0,1330Filtry olejowe160107

1794



 0,0800Płyny hamulcowe160113

 0,5310Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 160,5620Metale żelazne160117

 1,5230Metale nieżelazne160118

 5,5600Tworzywa sztuczne160119

 1,6510Szkło160120

 0,9920Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0340Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 253,0400Kwasy trawiące1101059311226048971540795OCYNKOWNIA 

ŚLĄSK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 15,0400Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 13,7300Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 183,0100Cynk twardy110501

 232,2150Popiół cynkowy110502

 8,0600Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

110503

 0,3200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,9800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1795



 4,9900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 544,2200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,8400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 18,6200Tworzywa sztuczne170203

 4,6400Odpadowa papa170380

 388,6200Żelazo i stal170405

 0,1660Opakowania z papieru i tektury150101366798968Anna Lewandowska

 0,0360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140035539466340250408Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

AGLAR S.C. Jarosław 

Barć,Robert Wienzek

 10,2850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081515551699491723846Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne w 

Częstochowie Sp. z 

o.o.

 0,1000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,8400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1796



 2,7390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,3080Zużyte opony160103

 116,0800Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 1,7600Filtry olejowe160107

 1,4300Inne niewymienione odpady160199

 7,0170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1510Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1670Aluminium170402

 42,5100Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779411106441095659KARKOCKA-PARZELS

KA KRYSTYNA 

USŁUGI 

STOMATOLOGICZNE

 0,1900Opakowania z papieru i tektury1501010728483236381608982 "BIURO-PARTNER" 

S.C. MICHAŁ 

GWÓŹDŹ, ZBIGNIEW 

PISKOREK

 1,8660Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,0000Skratki1908013807233916252465724WOJKOWICKIE 

WODY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 64,4600Zawartość piaskowników190802

 757,4200  122.61Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

1797



 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433957925482462841KRYSTYNA 

ZAWADA-KRZOK 

STUDIO URODY 

MARILYN MONROE

 0,8023Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012736302296342302747NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ORTO-MEDIC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8023Roztwory utrwalaczy090104

 0,4750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

0702172408868456441300622LABORATORIUM 

PROTETYCZNE 

LABDENT IZABELA 

SADOWSKA

 0,0900Inne niewymienione odpady070699

 0,0400Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 0,1500Inne niewymienione odpady101399

 0,1210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032720205756430006528NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

LABORATORIUM 

MIKROBIOLOGII EWA 

TOMANEK

1798



 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 807,7068Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011519989265732481160PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE "HEMAR" 

HENRYKA I MAREK 

MUSIALIK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 12,0530Inne niewymienione odpady120199

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0445Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,4860Aluminium170402

 15,2300Żelazo i stal170405

 70,0000Metale żelazne191202O90.02.Z1516289685770201760Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe 

JURA-INVEST 

Zbigniew Dorożyński

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0723473196381554720NZOZ "WAMED" 

S.C.PRAKTYKA 

LEKARZA 

RODZINNEGO I 

SPECJALISTYCZNA 

OPIEKA MEDYCZNA 

WAŁĘGA 

IRENA,WAŁĘGA 

WIESŁAW

1799



 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704113329371027742Prywatny Gabinet 

Lekarski Urszula 

Kwiatkowska

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400520056252229254TARABUŁA PAWEŁ 

NZOZ 

TARABUŁA-DENT

 0,2941Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722919555482210306NZOZ Dębowiec

 0,2560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721645825532086074PRAKTYKA 

GRUPOWA LEKARZY 

RODZ. "MEDYK" SC. 

MAJCHERCZYK K. 

KOZIOŁ A. PALUCH H.

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081505372125730218820MICHAŁ KIĆ 

ZAROBKOWY 

PRZEWÓZ 

ŁADUNKÓW HANDEL 

MATERIAŁAMI 

BUDOWLANYMI

1800



 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2700Zużyte opony160103

 1,3000Zużyte opony1601032411406746342355264TB INFRA MARIUSZ 

ŻYCIŃSKI

 1,6000Tworzywa sztuczne170203

 79,7970Żelazo i stal170405

 342,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 18,0800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 450,0000Gruz ceglany170102DI26.40.Z2400350766443223618Cegielnie Sosnowiec 

Miedary Sp. z o.o.

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142411617716391251010KANCELARIA 

NOTARIALNA 

BARBARA KULOT

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774976496341867281DANUTA 

SYRKIEWICZ-TREPIA

K NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"PANAMED" 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0090Cząstki i pyły metali nieżelaznych1201042405650356312513066Rowal S.C. Roman 

Skirło, Waldemar Jeleń

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania z metali150104

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

1801



 0,3880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417721966272379258SERAFIN CLINIC 

Dawid Serafin

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,0000Opakowania z metali1501042766724126422642729PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO - 

HANDLOWE OREX - 

ROTOMOULDING 

ORLIK PRZEMYSŁAW

 32,3950Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726971316461047907Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Aleksandra Młynek

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161514835609491615281GEMINA Sp. z o.o.

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400656577161172454NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

DENTICA MONIKA 

NAWROT

 0,3990Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082721604026421014741Norbert Janosz 

USŁUGI 

TRANSPORTOWE

 0,1320Aluminium170402

1802



 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427038955472138352"MINISTERSTWO 

URODY" SPÓŁKA 

CYWILNA DANUTA 

JURASZEK, ANNA 

CIELECKA

 0,8780Opakowania z papieru i tektury1501012427284066511712928GÓRECKI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,9000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403441856312283821LADYS NAILS MAREK 

BURCZY

 0,3600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800704493525481092394SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 1 

W CIESZYNIE

 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022762857386381503154 POWIATOWY 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII W 

PSZCZYNIE

 0,0275Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130004964905730104683BANK SPÓŁDZIELCZY 

W KONOPISKACH

 0,0260Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0350Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201020706146099371594145"MTD" Mrowiec 

Krzysztof

1803



 0,0350Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 0,0480Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110081199996411359332Zandleven Polska Sp. z 

o.o.

 0,0100Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,0300Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434284686452538876RA-MED 

ALEKSANDRA 

RYCERSKA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082405596036521675910DAMAR DAMIĘCKI 

MARCIN

 2,8650Opakowania z papieru i tektury150101

 3,8510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

1804



 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0034Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0005Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,6800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0107Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706085895481040517INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA BOŻENA 

GIEŁDANOWSKA-MY

TNIK

 137,6500Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

1702042767604126462453911PRZEDSIĘBIORSTWO 

"STOR" SPÓŁKA Z 

O.O

 1,0000Opakowania z papieru i tektury1501012711627356290005203"LIMARA" GRZEGORZ 

JANUS, ANDRZEJ I 

BARTOSZ LICHOŁAP, 

JANUSZ 

MAZURKIEWICZ 

SPÓŁKA JAWNA

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

1805



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723309005471903394NZOZ "CENTRUM 

MEDYCYNY PRACY" 

S.C. KRYSTYNA 

KACZMARCZYK, 

GRZEGORZ 

ENGLERT, ANNA 

PYSZ

 35,5000Odpady tworzyw sztucznych0702132404690186342614530GIOBERT Polska Sp. z 

o.o.

 4,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,3030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Żelazo i stal170405

 9,5200Odpady tworzyw sztucznych070213K73.10.F0002883665250008057Centrum Onkologii - 

Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-Curie

 25,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2700Opakowania wielomateriałowe150105

 0,4800Opakowania ze szkła150107

1806



 0,5760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3900Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,8070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 9,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,5400Aluminium170402

 2,6200Żelazo i stal170405

 6,1890Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 245,7590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,7080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

1807



 9,7620Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,2430Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 8,5280Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0480Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 26,9790Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,6900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 18,7600Popioły lotne zawierające substancje 

niebezpieczne

190113

 56,2600Odpady z pirolizy odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

190117

 7,6400Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182815157177393861629CH 4 MOTO Sp. z o.o. 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142726511756342386520SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

67 Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI 

IM.KOMISJI EDUKACJI 

NARODOWEJ

 0,1400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023613813014980202363GABINET 

WETERYNARYJNY 

BARON AGNIESZKA

1808



 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417836626621694752PRAKTYKA 

LEKARSKA MICHAŁ 

JAŚNIKOWSKI

 1,7960Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082769431249542355980THERMO SYSTEMS 

Sp. z o.o.

 0,2720Filtry olejowe160107

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2768979386482360727Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Poradnia 

Okulistyczna" S.C. 

Halina Bajorek, Iwona 

Lewandowska, 

Agnieszka Gorajek

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 14,8800Zmieszane odpady opakowaniowe150106008456082Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"JULEX"

 2,5800Żelazo i stal170405

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416138946292376300SPECJALISTYCZNE 

CENTRUM 

STOMATOLOGII 

ESTETYCZNEJ i 

MEDYCYNY 

WRÓBLIŃSKA 

KAMILA

 4,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081500538405731037440FHU POLCAR RAFAŁ 

KOPACZEWSKI

 1,6300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082724063699541291539MAR-BOS TERESA 

BUJARA

1809



 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1700Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 1,0800Opakowania z papieru i tektury1501011515459005741315142I. MARKET KAMIL - 1 

PPHU Tomasz 

Pawelak II. PPHU 

KAMIL M.T. 

PAWELAK S.C.

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DA15.84.Z0710087045470171664PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"SPOMET" SPÓŁKA 

JAWNA - ANDRZEJ 

NOWOTARSKI, JAN 

MĘDRZAK, MAREK 

ADAMCZYK, JACEK 

KAMIŃSKI

 62,2800Opakowania z papieru i tektury150101

 12,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 38,6200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 29,5000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0080Aluminium170402

 0,8850Żelazo i stal170405

 5,6400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

1810



 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161519684575741797655P.P.H.U. LUMAX

 4 961,0400Popioły lotne z węgla100102G50.10.B2401012586452291602PRZEDSIĘBIORSTWO

-PRODUKCYJNO-USŁ

UGOWO-HANDLOWE 

MICHAŁ DUDEK

 1,3010Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110O90.02.Z2715883226290011971ALBA Miejskie 

Przedsiębiortswo 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

 1,2500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2 613,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 1 563,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 934,4000Opakowania z drewna150103

 1 212,0000Opakowania z metali150104

 64,8000Opakowania wielomateriałowe150105

 4 618,1000Opakowania ze szkła150107

 0,1040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 8,4000Zużyte opony160103

 0,0650Filtry olejowe160107

1811



 0,0780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,2500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1 012,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 28 505,0000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 18 513,5000Inne niewymienione odpady190599

 9,2000Metale nieżelazne191203

 84,9000Tworzywa sztuczne i guma191204

 2 528,2000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 0,1200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 103 987,8000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 23,0000Kwasy trawiące110105DJ27.51.Z2721716186471000304ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWY 

"METALEKS" 

SKOMRO JÓZEF

 1,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 0,5920Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434381422220896643VITA-MED BULA I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414709056511569402STUDIO ZDROWIA I 

URODY ReVita 

KUBOŃ RENATA

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404946316331718390DUDZIK TOMASZ

 0,0750Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zwierające związki 

chlorowców

0707071520038395731519819Instytut Labor Aquila

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,6000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 7,0930Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110126107005260210530PEPSI-COLA General 

Bottlers Poland Sp.z 

o.o.

 0,0340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031218715709452037822 Bernadeta 

Piotrkowska BetiDent

 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776012426462525786NZOZ Przychodnia 

Lekarska San-Med sp. 

z o.o.

 0,1780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779658206321165162Z.H.U. DUET 2 Usługi 

Pogrzebowe "Orfeusz" 

Mariola Gąska

 0,2530Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603803672237809372698071SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 2 

IM.GEN.BRONI 

ST.MACZKA UL. 

WAPIENICKA 10 

43-384 JAWORZE
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 25,2000Metale żelazne1912021500672905730117237PPUH EUROSCRAP 

CELEJ KRYSTIAN

 0,3800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709041407807655291729492MENARD POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0107Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031507394535731060717GABINET 

PEDIATRYCZNY 

MAŁGORZATA WNUK

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436594816462935337ADIUVA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801120707023835471097438multiform DARIUSZ 

KRYWULT

 11,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4000Szkło170202
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 0,3000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 14,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0540Opakowania z papieru i tektury1501012727135806331094073"WODOCIĄGI-ESOX " 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0880Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0210Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132780612046292252957NZOZ PRZYCHODNIA 

REJONOWO-SPECJA

LISTYCZNA "NA 

CEDLERA" Sp. z o. o.

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721310685531371559NZOZ  LEKARZ 

RODZINNY "PRIMUM" 

LEK. MARTA 

SZPAKOWICZ

 70,7800Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z0700110875470089253Industrie Murizio 

Peruzzo "POLOWAT" 

Sp. z o.o.

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 5,0840Opakowania z papieru i tektury150101

 77,5000Opakowania z metali150104

 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,1000Metale żelazne160117

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0015Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0080Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,1100Metale nieżelazne191203

 36,8500Tworzywa sztuczne i guma191204
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 2 323,8600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433982536252449547DOMINIKA GRYS 

STUDIO URODY 

METAMORFOZA

 0,0045Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163600541036321739723Kancelaria Notarialna 

Notariusz Małgorzata 

Brandys

 0,0178Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162724638126452502967Urząd Miejski 

Miasteczko Śląskie

 0,6070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723851426521000715NOWARA 

KRZYSZTOF 

MEDIKOOL CENTRUM 

ZDROWIA

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101K74.30.Z0080039665470169845Zakład badawczy 

"EKO-SERWIS" Sp. z 

o.o.

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436180516521618639LUCY MANICURE" 

Lucyna Sidor
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 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DM34.30.A0705200155470051078ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO - 

USŁUGOWY WAZMET 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 35,7270Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,9400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,5280Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0088Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,8600Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413613306472201714SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

AGNIESZKA 

SOBEL-JUSZCZYK
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032714646376431020312Jesienna Róża Danuta 

Mysza

 0,1450Opakowania z papieru i tektury1501010723543546381556819PIEKARNIA-CUKIERNI

A T.J.D.NOWAK 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0001Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163637934105741090720Biuro Rachunkowe 

Magdalena Mirowska

 0,0180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110L75.12.Z0003158386311081512Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w 

Gliwicach

 0,0950Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,6670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 47,3160Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108DN37.20.Z1515037299491640540PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"REDYSPOL"S.C.KRZ

YSZTOF I DOROTA 

TEKLAK
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508695985731069078ZBIGNIEW 

SŁOWIŃSKI GABINET 

LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNY

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721760186311001654ZOZ Przychodnia 

Specjalistyczna 

"DIAGNOZA" 

A.C.Banaszkiewicz sp. 

z o.o.

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7780Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z2712533506471006560EKO-GLOB 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE JANUSZ 

KUCZATY

 51,4080Opakowania z papieru i tektury150101

 493,8890Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 73,5720Opakowania z metali150104

 26,1530Opakowania wielomateriałowe150105

 757,5160Opakowania ze szkła150107

 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 89,9400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,9000Gruz ceglany170102

 33,9100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 11,1590Odpadowa papa170380

 44,0260Żelazo i stal170405
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 63,5400Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 42,6710Papier i tektura191201

 213,1790Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 6 982,1350Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 698,8050Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0400Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411F45.31.A0034486306270012708PUPH KONTAKT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716728156471018215KOMONIEWSKA 

ILONA; 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA 

DERMATOLOGICZNA

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082706546149541836223WARSZTAT 

MECHANIKI 

POJAZDOWEJ JÓZEF 

SCHOEN

 0,3230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716921439540001195"P OLIS 

CLINIC"PRYWATNA 

OPIEKA LEKARSKA 

SPECJALISTYCZNA 

Sp. z o.o.

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409815036311332718Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Ryszard Szumniak

 0,0060Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022709442816422201617PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA 

ŚWITLIK-KLUSEK

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 349,6200Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0132337025212935933Arel Sp z o.o.Sp. k. 

(dawniej "REAL Spółka 

z o.o. i spółka " Spółka 

Komadytowa)

 23,6860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 73,5600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 95,4830Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 3,4300Żelazo i stal170405

 18,9400Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011122733666509541931602URSZULA 

KOZIOŁ,GRZEGORZ 

KOZIOŁ SPÓŁKA 

JAWNA
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 77,9800Wybrakowane wyroby101382DI26.64.Z2700767846510003845P.P.H.U. EURO-MIX  

Sp. z.o.o.

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,6000Opakowania z drewna150103

 6,6200Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0004Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142762349886351553742Miejski Ośrodek 

Wspierania Rodziny i 

Dziecka w Łaziskach 

Górnych

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,4300Opakowania z papieru i tektury1501010013316386340136291Ośrodek Badań i 

Kontroli Środowiska 

Sp. z o.o.

 4,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6900Opakowania ze szkła150107

 0,7450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3970Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1950Żelazo i stal170405
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 0,4521Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103040001646 000446451788973KAMILIAŃSKIE 

CENTRUM 

OPIEKUŃCZO-LECZNI

CZE

 0,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2769809706422707759NZOZ Rodzina s.c.

 0,0600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723599956381559580"HELIOS-MED" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6100Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802715082706412215144MIEJSKIE 

PRZEDSZKOLE NR 24

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0027586985740001140APTEKA "POD 

CZERWONYM 

KŁOBUKIEM" MGR 

FARM. ZDZISŁAWA 

JADCZAK

 17,8800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052600770829591726258EXPO SILESIA Sp.z 

o.o.

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 14,9740Inne niewymienione odpady0702993684900976351843661Schneider Electric 

Transformers Poland 

Sp. z o.o.
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 2,7800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,4400Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 2,5490Odpady proszków powlekających080201

 64,5660Osady i szlamy z fosforanowania110108

 547,4190Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 33,4190Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,4830Inne niewymienione odpady120199

 3,6630Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 13,8000Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 52,2160Opakowania z papieru i tektury150101

 6,8140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 91,4600Opakowania z drewna150103

 0,8320Opakowania z metali150104

 52,9060Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 23,7130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 11,2420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,3280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3710Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9000Odpady z polerowania i wykańczania0401091506242305770201748Firma "OSCAR" Jerzy 

Grun

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080006823605471513894AEROKLUB 

BIELSKO-BIALSKI

 0,0520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429405085732842155PAWEŁCZAK - 

SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769003276431616186NZOZ PORADNIA 

DERMATOLOGICZNA 

"LIS-LIPKA" BOŻENA 

LIS I PARTNERZY 

LEKARSKA SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090172657455262544034Farmacja Kolejowa Sp. 

zo.o.
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 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501507665741007535Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Ewa Oczkowska

 1,3890Odpady tworzyw sztucznych070213002392317PRZEDSIĘBIORTWO 

"BILT" Sp. z o.o.  

Z.P.Ch.

 0,8800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2800Opakowania z papieru i tektury150101I63.40.C6309060237881540294AXELL LOGISTICS SP 

Z O.O.  (dawniej 

PONETEX LOGISTICS" 

Sp. z o.o.)

 0,1100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 11,4300Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502O90.03.Z3700057986870005786UNIMARK Sp. z o.o.

 1 464,4400Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 52,7700Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 7,8620Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 253,7800  78.70Inne niewymienione odpady190899

 31,1500  9.60Osady z klarowania wody190902

 0,6450Inne niewymienione odpady0701992432334926263011903Hangsen sp. z o.o.

 0,1600Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0800Inne niewymienione odpady070299

 2,8700Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070604

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 21,8300Opakowania z papieru i tektury150101
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 3,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3400Opakowania z drewna150103

 5,4400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,5700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 12,1360Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133628660296423192079ORTO-DENTICA Sp. z 

o.o.

 0,0001Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0193Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1513852605751033824Przychodnia Medycyny 

Rodzinnej

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2781935102220767207PZOZ Ośrodek 

Rehabilitacyjno-Opieku

ńczy

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 12,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106F45.21.A0100291195260152146WARBUD S.A.

 0,5270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1420Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 176,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 325,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 57,5000Drewno170201

 114,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,4840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022722617126261955793PHU ZET Marek Zapiór

 11,8720  9.50Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0086Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162433123006482769014CENTRUM 

KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO I 

USTAWICZNEGO 

WOJEWÓDZTWA 

¦LˇSKIEGO W ZABRZU
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 0,3800Żelazo i stal170405

 3 032,5000Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0112700995261037737Tesco Polska Sp. z 

o.o.

 328,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2 586,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8670Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 54,1000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1360Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 516,8000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,3750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0000Inne baterie i akumulatory160605

 9,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 43,0000Żelazo i stal170405

 8,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 5,9650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020708935109371754637OLKER WOJCIECH 

OLKOWSKI

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501419749490002754PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MIROSŁAW 

WIERCIACHOWICZ

 2,2700Opakowania z papieru i tektury150101241815103ASOKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733237056481980304LM S.C. P. LIEBERT, 

M. MAZANEK

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052427499286462924612MAN-TRANS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 7,4700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0130Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 2,2900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 14,0000Zużyte opony160103

 2,3000Filtry olejowe160107

 1,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,1800Inne niewymienione odpady160199

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0780Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 242,9200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033668182579691443005Dominci Tattoo Paweł 

Domińczyk

 0,0520Przeterminowane środki ochrony roślin 

I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

070480G51.90.Z2774553036391773783PRZEDSIĘBIORSTWO 

ZAOPATRZENIA 

ROLNICTWA 

CHEMPEST SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,7370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723134326412250100OŚRODEK 

PIELĘGNIARSTWA 

"POMOC W ZDROWIU 

I W CHOROBIE" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082721513436330010967SŁAWIK TOMASZ
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 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107

 50,1000Odpady tworzyw sztucznych0702130035157106470509603SAS - SPÓŁKA 

JAWNA SABELA I 

PĘCIAK

 0,0600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 1,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1000Aluminium170402

 0,9000Cynk170404

 1,6000Żelazo i stal170405

 0,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142435674605751639863HOGER BETON 

Łukasz Pasieka

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132427579749372659303MERCURY HM Sp. z 

o.o. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,3990Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,6100Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 16,4300Metale żelazne191202

 574,8840Metale nieżelazne191203

 710,2040Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033656159316422624393Agnieszka Doliba 

TERAPIE NATURALNE

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101270007180"AGRO-HURT"s.j.

 0,5390Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,9400Odchody zwierzęce0201062402431136492170916Zakałd Uboju i 

Rozbioru Mięsa 

"MAR-BET MARIAN I 

BEATA KUBACCY" 

Spółka Jawna

 11,6740Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 15,8420Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 1,0570Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083640657476420012303FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA ADEX EWA 

WIECZOREK

 0,4400Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 2,0340Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 118,9400Opakowania z papieru i tektury1501011207399916762380412GEMINI PARK TYCHY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 122,6700Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 25,3500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501011519999955751737838POLIMER Sp. z o.o.

 0,5810Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501012705761566330001307Zakład 

Piekarniczo-Cukiernicz

y Kasparek Andrzej

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2690Opakowania z papieru i tektury150101242968984Katarzyna Zdanowicz

 0,0590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721766005532086938PRAKTYKA 

GR.LEK.PODST,OPIE

K.ZDR.SC.MIELCZAR

EK M.ŚPIEWAK 

B.FUCHS A.NOGA H

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432764786252448789DENTIKAL SPÓŁKA 

CYWILNA JAGODA 

MADEJ-WILKOWSKA 

ŁUKASZ WILKOWSKI

 0,4000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.51.Z2717579836350013383P.H.U. "DUKAT" 

B.DUBIEL Malowanie 

proszkowe

 0,3600Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,3400Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,2000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,4300Wodne ciecze myjące120301

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2050Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707759859371516464NIEPUBLICZNY 

SPECJALISTYCZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA 

OKULISTYCZNA 

JOLANTA 

SUCHANEK-OWCZAR

EK

 225,2600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051501967749490081601PW Drewmor Sp.J 

Waldemar Moryń, Rafał 

Moryń

 0,1400Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,9300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0091Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501363589490005942PRACOWNIA 

PROTETYKI 

STOMATOLOGICZNEJ 

I ORTODONCJI 

ZADROS 

MAŁGORZATA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023602692755471857576Przychodnia 

Weterynaryjna 

Jaworzańska - 

Aleksandra Wieczorek
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 0,7450Opakowania z papieru i tektury1501011416362085272590567IMT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5360Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143671553626452551316TAKO - SERWIS 

STACJI PALIW 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,4920Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,9000Żelazo i stal170405

 1,3100Opakowania z papieru i tektury1501012411280875732764449BARTEX KLUZA 

SPÓŁKA JAWNA

 5,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0236Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774711536422026781HANADENT GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MICHAŁ HANAK

 6,2500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052728333506391006954ZESPÓŁ ODLEWNI 

"RAFAMET" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0170Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 15,0000Żużle odlewnicze100903
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 101,1800Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 1 618,1500Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 

09 11

100912

 99,3900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,5190Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,4240Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,7800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,9200Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 1,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0000Szkło170202

 24,8400Żelazo i stal170405

 1,8600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 13,2400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DH25.23.Z0727221545471941897"MARBET" Sp. z o.o.

 35,6200Inne niewymienione odpady030199

 2,5500Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 17,3420Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0800Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 4,3360Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 9,6000Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 1,0000Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 89,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1400Opakowania ze szkła150107

 2,4930Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,7660Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8450Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,0060Inne baterie i akumulatory160605

 8,6600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0490Miedź, brąz, mosiądz170401

 5,0260Aluminium170402

 19,3000Mieszaniny metali170407

 8,7200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0740Inne niewymienione odpady070299G52.48.G0122074605261625173GIA Polska Sp. z o.o. 

(dawniej DRESSER 

POLSKA SP. Z O.O)

 0,0370Żelazo i stal170405

 0,8160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083638976296263021095AUTO LIFT s.c. Ferster 

Krzysztof & Jachym 

Adam

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1650Filtry olejowe160107

 1,7800Skratki1908011513984805751003013GMINA WOŹNIKI

 16,4800Zawartość piaskowników190802

 805,5100  119.63Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143641129905471372821Przedsiębiorstwo 

Naukowo-Badawczo-U

sługowe "BT" Teresa 

Buzińska

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2769388676412223770NZOZ PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA 

S.C. WITTEK 

ANDRZEJ, RUDZKI 

HENRYK

 0,0590Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0180Baterie i akumulatory ołowiowe1606012781588086443079564AUTO-ELEKTRONIKA 

PAWEŁ KNAPCZYK

 0,0970Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.33.A0705539485470046048EKOWENT SPÓŁKA 

JAWNA M.PŁACZEK, 

R.DZIECH

 0,0620Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0600Freony, HCFC, HFC140601

 5,8130Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0440Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0470Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 34,9000Żelazo i stal170405

 8,5650Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012721945946271000854SAFE TRADING 

BLACHOWSKI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 12,4240Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418870906391352372"BEATA" BEATA 

NOGA

 0,2920Odpady tworzyw sztucznych070213276732829PREWENTA Sp.zo.o

 0,0800Inne niewymienione odpady070299

 0,0990Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0890Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050722661185481065457GOMOLA PAWEŁ 

GOMOLA - TRANS

 1,5100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,1000Zużyte opony160103

 1,9400Filtry olejowe160107

 1,4850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102725685866441013288AUTOBLACHLAK 

Oskar Żórawski

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,4200Metale żelazne160117

 0,1900Tworzywa sztuczne160119
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 0,0500Szkło160120

 0,0390Freony, HCFC, HFC1406012406501896321933135PRZEDSIĘBIORSTWO 

PROJEKTOWO - 

INSTALACYJNE VRG 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,2480Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,8200Żelazo i stal170405

 3,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001014101842446980011233"DANKO"HODOWLA 

ROŚLIN SP. z o.o.

 0,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 8,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107
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 0,0350Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,5000Żelazo i stal170405

 1,1580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403070502220720298CODZIENNA 

STOMATOLOGIA 

ŁUKASZ BABCZYŃSKI

 92,7570Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.22.Z1502318035770001593SERIX WALDEMAR 

KITALA (dawniej 

Drukarnia SERIX-BIS 

Waldemar Kitala)

 0,6600Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,5100Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,2370Roztwory utrwalaczy090104

 31,0480Opakowania z papieru i tektury150101

 8,6590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 14,9300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 2,3300Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 4,6300Opakowania z papieru i tektury1501012705102306520006673ZPH AGA-HOLIMEX 

Sp. Jawna

 2,6700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7250Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,3600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0234Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501647459490027872GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA BOCIĄGA

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022432117926412530294PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"PasjoVet" S.C. 

W.SIDORSKA,K.KUBI

CZEK,M.WITKOWSKI

 0,0020Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803172431609596591426247BP SERVICE CENTER 

Ewelina Piwowarczyk

 2,1300Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2870Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400748866291448121DANRECH    DANIEL 

PORC

 1,3000Zużyte opony1601032778231846271279431P.H.U. "STANCAR" 

SUDOŁ STANISŁAW

 0,2220Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7630Opakowania z papieru i tektury150101F45.21.A0106766815210421928STRABAG Sp. z o.o.

 1,7170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 17,9980Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4970Opakowania ze szkła150107

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,2500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 305,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 240,0000Drewno170201

 1 800,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 4,7000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 101,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131501589409490029084ZAKŁAD USŁUG 

ELEKTRYCZNYCH 

"ELMAZ" ZBIGNIEW 

GRABOWSKI
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 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,4500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,3500Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,4730Aluminium170402

 8,3000Żelazo i stal170405

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411383585751852574NZOZ Przychodnia 

Medycyny Rodzinnej 

TORMED

 0,2740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033654830045472165917NZOZ CENTRUM 

STOMATOLOGII I 

PROTETYKI OMEGA 

SPÓŁKA CYWILNA 

MAREK STEKLA, 

MAGDALENA 

STEKLA, DOROTA 

STEKLA

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501012433985726452538741WITRAFOL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania z drewna150103

 113,1000Odpady tworzyw sztucznych0702133608460866762485312JY POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 12,1200Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,8100Opakowania z metali150104

 42,4100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 16,2200Zmieszane odpady opakowaniowe1501062404070464980207567IZOTERMY TIM Sp. z 

o.o.

 6,9705Aluminium170402

 3,6095Żelazo i stal170405

 1,6200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092427529426292462488PHARMEXPERT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431239069490848043Edyta Wójtowicz 

Praktyka Pielęgniarska

 0,6990Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082405154685482135295WISEŁKA JÓZEFA 

MECHANIKA 

POJAZDOWA, SKLEP 

MOTORYZACYJNY 

AUTO - EKO

 0,4150Filtry olejowe160107

 0,7260Metale żelazne160117

 1,1630Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0668Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142777132256472267423"KISZKA, WAROŃSKI 

I PARTNERZY - 

USŁUGI LEKARSKIE" 

NZOZ "MEDICATOR" 

Spółka Partnerska
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 0,2310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0810Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781091066262786387LEKARZE KEMPIŃSKI 

I WSPÓLNIK SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3000Zużyte opony1601032762050766411030810EWA SZWEDA

 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160723396856381556854 "ARS-MED" SP. Z 

O.O.

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501112707154162220035148FRYZJERSTWO 

KUBICA 

MAŁGORZATA

 0,7400Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

0205010728678305471981129SOBIK Zakład 

Produkcyjny Sp. z o.o. 

Sp. Komandytowa

 13,5000Odpadowa serwatka020580
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 77,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 4,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 63,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,8600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 83,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,1100Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DC19.30.A150946695CHOLEWKARSTWO 

-WYRÓB OBUWIA 

SŁAWOMIR CICHUTA

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0014Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429337736472457891"CREDO" Sosna 

Krzysztof - 

Kompleksowe usługi 

pogrzebowe

 4,0000Odpadowa papa170380F45.25.E2400760696411223638Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjne AGRAF 

Rafał Skórka

 78,5000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2 098,6550Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605
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 28,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0765Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706970155481500692FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA 

WOLANIN WOJCIECH

 0,0027Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0102Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033694997755482283009Gabinet Podologiczny 

PediMedica Katarzyna 

Adamczyk

 0,0551Opakowania z papieru i tektury1501013816578809691539567F.H.U. Dominika 

Maduzia

 0,0161Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2404939046262666855INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

CECILIA MARSZAŁEK

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429463406251965749BEATA 

JĘDRZEJEWSKA 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

MEDYCYNY 

SZKOLNEJ I 

PROMOCJI ZDROWIA 

SZKOL-MED

 521,8430Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307DH25.22.Z0704429185490022619COVERIS RIGID 

POLSKA SP. Z O.O.
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 2 100,7750Odpady tworzyw sztucznych070213

 11,8740Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 2,1000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 6,5600Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,2200Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,4400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 227,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 117,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 244,7800Opakowania z drewna150103

 275,4800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,3800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2860Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 75,1600Żelazo i stal170405

 0,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 76,8400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012780333896292243059REFRASERWIS SP. Z 

.O.O.

 69,4800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 15,0400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 11,5200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 12,7100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052410931305472100289NBL SPORT Sp. z o.o.

 84,3100Odpady tworzyw sztucznych070213

 2,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 4,5900Opakowania z drewna150103

 1,6900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0870Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2100Aluminium170402

 0,0380Żelazo i stal170405

 1,7050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143699806795472199773ANLUX POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
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 0,1000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202032715815736380007619ENGLERT 

KRZYSZTOF SKLEP 

OGÓLNOSPOŻYWCZ

Y

 0,3000Inne niewymienione odpady020399

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142730313226381011652 CICHOŃ DANUTA 

EKOS OCHRONA 

ŚRODOWISKA

 0,0010Opakowania z papieru i tektury1501012761137996411370003Zakład Fryzjerski 

Joanna Ilczuk

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030729339455482114123Salon Kosmetyczny 

Magdalena Szuba

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033649577016312328162Gabinet Podologiczny 

Katarzyna Miaz

 17,5600Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702800724183385480055899Zakład Wytwarzania 

Artykułów z Gumy i 

Plastiku Siedlok 

Roman

 0,1300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1800Żelazo i stal170405

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132409093516252368613Miejski Zarząd 

Gospodarki 

Komunalnej

 0,1190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 24,6000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DJ27.52.Z2776911799691291848Odlewnia Staliwa 

"ŁABĘDY" Sp. z o.o.

 621,6000Żużle odlewnicze100903

 5 341,7000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 25,6000Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 1 212,5000Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 

09 11

100912

 36,7000Wybrakowane wyroby żeliwne100980

 5,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 31,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z metali150104

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 33,2000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 0,0000Gruz ceglany170102

 0,0000Żelazo i stal170405
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 7,7150Odpady tworzyw sztucznych0702130705565855470087283ALBUD SPÓŁKA 

JAWNA S.FOŁTA I 

WSPÓLNIK

 7,6900Aluminium170402

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022722336096391015686GABINET 

WETERYNARYJNY 

"WSZYSTKO DLA 

ZWIERZĄT" lek.wet. 

KRZYSZTOF 

KUKULSKI

 3 152,1200Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

0603142767919446482346271Bozzetto Polska Sp. z 

o.o.

 0,0210Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 20,7500Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,2600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419878446381764618Indywidualna Praktyka 

Lekarska Daria 

Foltyn-Wolska

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,1130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765875576462429404T-MED S.C. 

CENTRUM 

MEDYCZNE JOLANTA 

KITOWSKA-KOTERLA

, WIESŁAW KOTERLA

 0,1500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318O90.02.Z2715901416450000204REMONDIS 

Tarnowskie Góry Sp. z 

o.o.

 1,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 19 571,2800Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 0,0500Zawartość piaskowników190802DN37.20.Z2729740626251059784FH KRIST-MAR Sp.j.

 0,0300Papier i tektura191201

 0,0100Metale żelazne191202
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 0,0100Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 18,8000Opakowania z papieru i tektury1501010704300005470281507PIEKARNIA 

"WAPIENICA" 

Bogusław Owczarz

 0,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735043709541895467GABINET CHIRURGII 

STOMATOLOGICZNEJ 

I 

SZCZĘKOWO-TWARZ

OWEJ BOGUSŁAWA 

ORZECHOWSKA-WYL

ĘGAŁA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703818909371067747Gabinet Lekarski 

Onkologiczny Adam 

Matlak

 0,0480Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013603121665482668494STOMATOLOGIA 

GAŁASZEK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0500Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032702213126341945064PROTETYK PIOTR 

BROMBOSZCZ

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182710478276461014931URZĄD GMINY

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

1603040704304475470247350BUSINESS 

CONSULTING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410472599691460564STOMATOLOGIA lek. 

dent. Mateusz Dajczak

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704016705470129076"BIK" MARIA 

BARTKOWSKA-KABZI

ŃSKA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0980Zużyte opony1601030706346589371124379R-CAR RAFAŁ 

ŻYWIŃSKI

 0,0650Filtry olejowe160107
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 2,1450Tworzywa sztuczne160119

 0,2550Szkło160120

 0,0150Inne niewymienione elementy160122

 0,0170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,9850Aluminium170402

 10,7850Żelazo i stal170405

 0,0270Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,0090Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111I60.21.A2736044336312125476Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Miejskiej 

Sp. z o.o.

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 11,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,5430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 18,5000Zużyte opony160103

 3,3420Filtry olejowe160107

 0,0000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112
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 11,6000Metale żelazne160117

 0,1000Metale nieżelazne160118

 7,0000Tworzywa sztuczne160119

 1,5000Szkło160120

 0,0490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 13,5000Zawartość piaskowników190802

 5,0000  5.00Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G51.82.Z2768942206431615181Wichary Technologies 

Sp.z o.o.

 1,0250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0100Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121
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 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6900Żelazo i stal170405

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180080934105470170044HYDRO ZNPHS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 26,8900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,7500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 9,3300Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0360Miedź, brąz, mosiądz170401

 22,5550Żelazo i stal170405

 1,3200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,4100Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033681504155472080954CHARYZMA TATTOO 

PARLOUR Paweł 

Długosz

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716784336491268116Praktyka 

Stomatologiczna Maria 

Błażkiewicz

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718153216441111217INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

GÓRA MAŁGORZATA

 0,0680Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802427499346511256212 WITAŁA 

BRONISŁAW

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728620736471028969PTASIŃSKI IWONA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103273235119 000246422094417NZOZ i Pracownia 

Protetyczna Maciej 

Krasucki
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502595815731082015GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOANNA 

SOBCZAK-MAZUR

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181231286215521571191FHU Małgorzata 

Kosut-Chrząszcz

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408073666443117684MAŁGORZATA 

JARNOT 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZA

 8,7800Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305070705544455470160212P.P.U.H. LEBEX inż. 

Leszek Beniuk

 12,0900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,7400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,2200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050707252145531521119P.H.U. ALBUD Kocoń 

Aleksander

 0,0140Opakowania z metali150104

 0,3000Metale żelazne160117

 0,0018Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434103336521658863Sekret Urody Gabinet 

Kosmetyczny - 

KATARZYNA JAGODA
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 0,1649Opakowania z papieru i tektury1501013800182506312433077FHU "AGATA" 

DOROTA BENISZ

 0,0019Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 281 553,4000Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412CA10.10.A2700346336530004865WĘGLOKOKS KRAJ 

Sp. z o.o.

 1,2200Wodorotlenek wapniowy060201

 0,0170Odpady zawierające rtęć060404

 36,6000Inne niewymienione odpady070299

 4,2660Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,4200Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 5,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,3550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 195,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1700Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,9820Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 22,5000Drewno170201

 3 872,1600Żelazo i stal170405

 47,4000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 12,7800Tworzywa sztuczne i guma191204

 1,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052417362436462371811TTS GROUP RAFAŁ 

DROB

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3600Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 1,2000Żelazo i stal170405

 278,0000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.12.Z2736888614980087471ASTRO-DRÓB J. 

Garbowska-Mordaka, 

R. Garbowski, T. 

Mordaka Sp. J.

 121,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 1,6000Wodne ciecze myjące1203010123172209511634354AERZEN POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,6000Benzyna130702

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8000Filtry olejowe160107

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160706566315470280962ALEKSANDER 

BARTKÓW - ABART
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2400708596482557157Medycyna i Edukacja 

Feniks Sp z o.o.

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501998675881020197PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

ANDRZEJ MINKNER

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515453725741840747"DENS" 

S.C.E.MITURA & 

J.KOBIELA

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022411996156252103783GABINET 

WETERYNARYJNY 

AGNIESZKA BŁAUT

 24,7600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.85.Z2737315456491863652 VIRTU 

PRODUCTION 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ (dawniej"VIRTU"  Sp 

J. BEATA VETULANI, 

DAGMARA 

ZARYCHTA)

 50,3250Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680
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 0,2700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 123,9200Opakowania z papieru i tektury150101

 69,7150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,7380Opakowania z drewna150103

 0,4200Opakowania z metali150104

 2,5400Opakowania ze szkła150107

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 516,7660Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 4,9400Gruz ceglany170102

 18,5930Żelazo i stal170405

 1,8800Mieszaniny metali170407

 47,0020Skratki190801

 230,9400Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,2270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2738290436521542936PRYWATNE 

CENTRUM 

STOMATOLOGICZNE 

"SIDENTAL" 

S.C.STEFANIK P.M.

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214243485271TOP PHARM 

JARGAN-SZKLORZ 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 1,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 3,9420Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083608911296482773435MIRAI MOTORS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,0500Syntetyczne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

130308

 0,8300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8700Zużyte opony160103

 1,1100Filtry olejowe160107

 2,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,6700Szkło160120

 7,1400Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706050702561045481020673USŁUGI 

REMONTOWO - 

BUDOWLANE - 

DZIAŁALNOŚĆ 

SEZONOWA ANTONI 

JUROSZEK

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2709314796351016403NZOZ ORTODENTAL 

LEK. STOMATOLOG 

BOŻENA PORWOLIK

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092767231096391174226BUTYŃSKA EWA

1870



 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033685035176263027436Stomatologia Bichalski 

Elżbieta Pałęga, 

Wojciech Bichalski sp. 

j.

 6,4000Opakowania ze szkła150107070487275FH Bukowczan Andrzej

 0,2420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2733384116331020494NZOZ PRAKTYKA 

LEKARZA 

RODZINNEGO 

"SZEROKA"

 0,0460Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0705896795481588149CENTRUM 

STOMATOLOGICZNO-

MEDYCZNE 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

MEDILAB SC. PIOTR 

BABIŃSKI, 

MAŁGORZATA 

BABIŃSKA

 0,7400Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182418561906292451958INTERNATIONAL 

WIRE POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5110Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 7,8560Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 27,6190Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104
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 0,1000Odpadowe emulsje i roztwory olejowe 

z obróbki metali zawierające chlorowce

120108

 0,0150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 15,5160Opakowania z drewna150103

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,5880Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 2,2060Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111500211585740007496PRESS-GLAS S.A.

 2,7430Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 3,8730Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 3 834,0000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 19,6450Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 5,3600Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3820Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 11,1500Opakowania z papieru i tektury150101
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 7,5970Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,7500Opakowania z drewna150103

 6,6620Opakowania z metali150104

 2,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,3450Żelazo i stal170405

 137,2500  34.65Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 287,8300Żelazo i stal1704052429806436272732714DOMINEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132705543099542223505MIEJSKIE 

PRZEDSZKOLE NR 35

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0084Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430083705732456191Instytut Kosmetologii 

Estetycznej i 

Hirudoterapii 

MedicalArt Anna 

Anisimo-Chłąd

 0,6050Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

0901072415129406452501353Wielospecjalistyczny 

Szpital Powiatowy S.A.

 0,0640Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 7,0450Żelazo i stal170405

 1,5610Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 46,1160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 20,6160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4350Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,3580Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,1970Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0276Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434342276472568260PORADNIA 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZA K NA 

ŻEROMSKIEGO 

PLEWKA SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768735476312288652"CORPORA-MED" 

Centrum 

Leczniczo-Rehabilitacy

jne spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

 11,0320Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DM34.30.A2715648186460006243Zakład Produkcujny 

TYMET Henryk Pająk

 5,9420Inne niewymienione odpady030399
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 0,3720Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,5180Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401518889690876245SALON FRYZJERSKO 

- KOSMETYCZNY I 

SOLARIUM IWONA 

SOSNA

 46,2200Szkło1601202765722252220649258PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE AKCES 

LACHOWICZ 

KRZYSZTOF

 0,2200Aluminium170402

 1,8300Odpady tworzyw sztucznych070213150892982ROBELIT Sp. z o.o.

 7,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3640Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104N85.13.Z2710289132220010881NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

SPECJALISTYCZNE 

CENTRUM 

STOMATOLOGII I 

MEDYCYNY multi 

DENT JANINA 

KONOPKA

 0,0837Opakowania z papieru i tektury1501012433777366481037237P.H.U. ,,OSKAR'' 

KRZYSZTOF 

RASZPLA

 0,0243Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762191506271774194AB-CENTRUM 

POGRZEBOWE 

HARON JERZY 

TULISZKIEWICZ
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 0,1100Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012762097506262508263CENTRUM 

MEDYCZNE 

"SILESIANA" Sp.z o.o.

 0,1500Roztwory utrwalaczy090104

 3,5300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162207006909571008809SWEPAC POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1430Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050151734601230963197"AUTOCENTRUM AAA 

AUTO"SPÓŁKA Z O.O.

 2,3530Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 4,8060Zużyte opony160103

 2,6350Tworzywa sztuczne160119

 0,1160Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412981515742007885ROBERT ROBAK 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"R-DENT"

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2775151306491338532NZOZ " APEX - DENT " 

ZBIGNIEW ZIĘTARSKI

 0,6500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802403143626451851298JADŁODAJNIA Joanna 

Harkawy

 0,0432Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707574505481042083Gabinet 

Ginekologiczny Andzej 

Tomiczek

 0,0058Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0002Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142418064305491589452TORPEDO BIKE 

SERWIS Romuald 

Miazga

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502032409300906381740173GMINNY OŚRODEK 

SPORTU I REKREACJI

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776143226341545979AKADEMIA PIĘKNA 

JAN NOWAK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033578871406772165715CENTRE DE LA 

VISION SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103241677115 000216262516512CAMINOMED dr 

n.med.WOJCIECH 

JĘDRZEJEWSKI

 1,9300Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402221520759395732478838amiplay Michał 

Dziewi±tkowski

 3,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z2723477446390001529PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE - 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0000Filtry olejowe160107

 5,3400Żelazo i stal170405

 300,8650Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.23.Z2719252976340020275GEO GLOBE POLSKA 

Sp. z o.o. spółka 

komandytowo - 

akcyjna
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 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,8900Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9100Opakowania z drewna150103

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,7300Aluminium170402

 18,1240Żelazo i stal170405

 2,4800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0260Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160728258206381217945BEATA WALECZEK 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"BEATUS"
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 0,0193Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0270Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768136636481848763NZOZ ESKULAP 

MAŁGORZATA 

TOKAROWSKA-SZMA

GAŁA

 0,3290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030700419935471458327NZOZ "POLFRA" lek. 

Wiesława Juraszek

 5,9480Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051400622315252326577LIEBHERR-POLSKA 

Sp. z o.o.

 2,6040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,4980Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 4,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,0230Filtry olejowe160107

 4,1500Metale żelazne160117

 0,0290Szkło160120

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769795536452241774GABINET 

KOSMETYCZNY - 

STUDIO ODNOWY 

BIOLOGICZNEJ 

"BEATA" BEATA 

SZOŁTYSIK

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706857216270010299Zakład 

Fryzjersko-Kosmetycz

ny Elżbieta Wybraniec

 0,3280Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111461663455342486675ABC-CARS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1870Zużyte opony160103

 2,6080Metale żelazne160117
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 2,0760Tworzywa sztuczne160119

 0,7270Szkło160120

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0850Drewno170201

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417027066272707633OPIEKA 

PIELĘGNIARSKA M.L. 

MONIKA KUKUŁKA, 

PIOTR KRUPOWIES 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042402256356321107880OLIMPIA fitness Ewa 

Krupa

 0,2500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052419256715531069777POLAK MICHAŁ I 

MARCIN 

STOLARSTWO 

MEBLOWO-BUDOWL

ANE S.C.

 0,0200Papier i tektura191201

 17,1750Odpadowa tkanka zwierzęca0202023629962239372677040ZAKŁAD MIĘSNY 

GODZISZKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 12,6600Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,5870Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0160Aluminium170402

 0,2880Żelazo i stal170405
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033810780186462972746KOPI LUWAK ART - 

KAMIL BANDURA

 0,1950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020727887565531694506PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"AS" Arkadiusz 

Wątroba

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431573256252447838MEDICAL HEALTH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.B0705382395480055830Hurtownia 

Motoryzacyjno-Przemy

słowa Wiesław Brudny

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102DJ28.52.Z2712108136450003415PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE  ROCH   

ZBIGNIEW ROKITA

 4,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082721706139540006270ASBUD SP. Z O.O.

 0,7800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,7100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8320Zużyte opony160103

 0,6700Filtry olejowe160107

 0,8300Opakowania z papieru i tektury150101DJ28.40.Z2401359906462693555METATECH Sp. z o.o.

 0,0105Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 199,3250Żelazo i stal170405

 262,5000Opakowania z papieru i tektury1501011463760605252541519HELIOS SCC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 578,2400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 545,5800Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 1,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080081344382220009659PPUH "BONUS" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 170,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 598,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 155,0140Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012715695206350000593FPM S.A.

 23,3700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 13,6700Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 261,2570Inne niewymienione odpady120199

 0,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 5,6500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 3,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0700Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,3600Szkło170202

 0,0700Tworzywa sztuczne170203

 0,0230Miedź, brąz, mosiądz170401

 14,5110Żelazo i stal170405

 0,0900Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 1,2800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725971396521156245LASKOWSKA 

MARZENA 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"LARYNGOLOGIA"  M. 

LASKOWSKA

 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415352958441077390Świadczenie Usług 

Stomatologicznych 

Jabłoński Dent

 0,1170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515077855751669137Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"SKOR-MED"

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2500Opakowania z papieru i tektury1501010027617375741013085P P-H ,,WIKMAR" 

Krzysztof Oziębała

 1,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111CB14.21.Z2702569486520008040BUDTOR BESTWINA 

Sp z o.o. Spółka 

Komandytowa

 0,4470Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 16,1420Opakowania z drewna150103
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 0,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 93,1870Żelazo i stal170405

 16,9200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012410059306511684913SW ARMATURA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 18,7000Żelazo i stal170405

 4 047,2500Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z3566871655512330453BM Recykling Sp. z 

o.o.

 1 755,9680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 768,6430Opakowania z drewna150103

 143,6350Opakowania z metali150104

 2 177,2200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 6,1000Opakowania ze szkła150107

 1,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1 458,0000Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 667,9800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 796,6800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1 398,7620Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 5 269,4000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 19 340,2200Inne niewymienione odpady190599

 1 578,3620Metale żelazne191202

 3 219,8010Tworzywa sztuczne i guma191204

 47,4800Szkło191205

 4 544,4400Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 48 586,3400Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 18 336,4660Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 84 755,1310Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502400675751026273LOMBARD LECH 

ŚWIERCZYŃSKI, 

NZOZ SALUS LECH 

ŚWIERCZYŃSKI, LC 

BURGER LECH 

ŚWIERCZYŃSKI, 

ARKADY LECH 

ŚWIERCZYŃSKI

 0,0150Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DE21.25.Z0700081805470201170OPAKOWANIA I 

POLIGRAFIA Ewa 

Szuta

 1,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733909959541565385PREVENEO 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

ZDROWIA DANIELA 

KURCZABIŃSKA-LUB

OŃ

 0,0510Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142706474076370113171KANCELARIA 

NOTARIALNA 

WIOLETTA SZAREK 

NOTARIUSZ

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z0701080595531034402GABINET 

KOSMETYCZNY 

SŁONKA 

MAŁGORZATA

 0,0081Miedź, brąz, mosiądz1704012430561626471063724INDUSTRIA MIKA 

WACŁAW

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502032706552306340192651FIRMA "DELOCH" 

DELOCH PIOTR

 0,1000Filtry olejowe160107
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 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703813645471083117INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA FENDER 

BOGDAN

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736131656491371848PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA LEK. 

DENTYSTA ANETA 

CZELAKOWSKA

 2,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101O90.02.Z0722737799371396847PHU OPERATUS 

Krajewski Marian

 0,6500Odpadowa papa170380

 1,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033655746529691508845BEADENT Beata 

Kolondra-Mazgaj

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318070413638"DOUBLET-POLFLAG" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,1600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0150Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106G52.31.Z0035465732220001853APTEKA "AUXILIUM" 

mgr farm. Maria 

Fijak-Urbańczyk

 0,0380Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 58,0000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z2401938755482456119Garbarnia SKOTAN 

Sp. z o.o.

 651,4500  227.00Osady zawierające chrom, zwłaszcza 

z zakładowych oczyszczalni ścieków

040106

 225,0000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 3,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0500Opakowania z papieru i tektury1501011505222745731047444BEATA ZIĘBA PPHU 

"HANNA"

 0,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053601601765472152116KORCZYK Sp. z o.o. 

Sp. komandytowa

 7,5200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,2200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,8350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2580Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,5470Zużyte opony160103

 1,2250Filtry olejowe160107

 0,9500Tworzywa sztuczne160119

 2,1820Szkło160120

 0,1700Inne niewymienione elementy160122

 0,0700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783485786472233111"SISTERS STUDIO" 

Salon 

Fryzjersko-Kosmetycz

ny BEATA 

BIEŻUŃSKA

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033626679916452492677Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

dent. Michał Koś

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701298206341176016NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

VIS-MED MARZENA 

TŁUCHOWSKA-GRYGI

ERCZYK

 0,0062Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093631543905742059474PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE APTEKA 

S.C. JUSTYNA I 

MARCIN TRACZ
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412409216312592798Gliwicki Klub Sportowy 

"PIAST" Spółka 

Akcyjna

 0,5800Zmieszane odpady opakowaniowe1501062419242529372647895CYNIARSKA Sp. z o.o. 

Sp. Komandytowa

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730825556441125521SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

HOROŃ WIOLETTA

 1,5300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062765945866422544369EKO - AGB 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO - 

USŁUGOWE ALICJA 

BUCHCIK

 1,3300Zużyte opony160103

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2709214176331044164PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

GRYGIEREK-SCHOLL 

DANUTA

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734962806431533052USŁUGI 

POGRZEBOWE 

KOSMALA HALINA, 

KOSMALA MAREK
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 4,7500Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201DA15.13.A0722025905532125207ZAKŁAD MIĘSNY 

"RAJCZA" EWA, 

JÓZEF I JACEK 

BARCIK SPÓŁKA 

JAWNA

 5,0760Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 4,3620Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 104,5500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A0149407325212999175FLEXIDER POLAND 

Sp. z o.o.

 16,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0080Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 9,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 10,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,4200Opakowania z drewna150103

 1,0610Opakowania z metali150104

 0,1450Opakowania ze szkła150107

 0,2450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,6290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2810Metale żelazne160117

 0,0880Tworzywa sztuczne160119

 0,0470Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0819Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0130Inne baterie i akumulatory160605

 0,3780Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033803186446511448992ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY AGNIESZKA 

JURASZCZYK

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081505736625751016228WARSZTAT 

SAMOCHODOWY 

EUGENIUSZ KANDZIA

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735695246471113267SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA PIOTR 

SZUŚCIK

 0,2010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501870775771352775Przychodnia Lekarska 

Medycyny Rodzinnej i 

Specjalistycznej

 0,0227Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030702757685481068415SPECJALISTYCZNY 

CHIRURGICZNY 

GABINET LEKARSKI 

KRYSTYNA 

MATYKA-BLICHARSK

A
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 0,0076Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych1501022400795535531503340BERTA-FOOD 

SERVICE Beata 

Wojciechowska-Hańder

ek

 0,3400Opakowania ze szkła150107

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780840109541307861SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DARIUSZ 

STUDENT

 2,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.32.B0023919965480075442PP-H-U KLAUDIA Sp. 

z o.o.

 0,8000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0160Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Aluminium170402

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160012859676351637097SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 6 

Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI IM. 

JANA PAWŁA II W 

ŁAZISKACH 

GÓRNYCH
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 0,1690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768667606292171064NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 4 S.C.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769559896312296255NZOZ Poradnia 

Alergologiczna Dla 

Dzieci i Dorosłych 

"AL-MED" S.C. 

Aleksandra 

Rusin-Glazer, Maria 

Lubina

 4,0300Opakowania z papieru i tektury1501010727451615471949982PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE INTEGRA 

SPÓŁKA JAWNA 

JACEK RYŁKO, 

TOMASZ ROSZKO

 0,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062404656069690117491Mechanika 

Samochodowa 

Krzysztof Smolnik

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0540Filtry olejowe160107

 0,0090Płyny hamulcowe160113

 0,0180Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0916Opakowania z tworzyw sztucznych1501023603542079271878185MAGDALENA 

TRACZYŃSKA

 0,7800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062728338419690032441STACJA KONTROLI 

POJAZDÓW RAFAŁ 

PONICKI
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 4,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,9600Zużyte opony160103

 0,2090Filtry olejowe160107

 0,0000Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033619957479542688291BEAUTY STUDIO 

PATRYCJA 

GARBACKA

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408998366492229182Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

EURODENT S.C. 

ANETA GRZYB, 

MARCIN GRZYB

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431562606422746268P.H.U. ANNA 

ANTCZAK
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 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406195129491564632Stomatologia 

Agnieszka 

Dobrakowska

 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767649016272367114PORAD - MED Sp. z 

o.o.

 0,1400Opakowania z papieru i tektury1501012416813706412504374"AUTOKLINIKA" 

JERZY PAJA SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,2520Tworzywa sztuczne160119

 6,4400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,1400Odpady tworzyw sztucznych070213DM34.30.A2706389406460010701"Pro-Cars Group" Sp. z 

o.o. (PRO-CARS SP. Z 

O.O. SP. K.)

 0,0900Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 12,9400Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 7 386,8840Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 762,2840Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 7,0720Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,4500Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 11,0860Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 68,5700Opakowania z drewna150103

 3,2800Opakowania z metali150104
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 66,5300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 64,5300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 12,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2740Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0480Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0290Inne baterie i akumulatory160605

 8,9000Żelazo i stal170405

 0,0481Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783114636472201364INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

AGNIESZKA 

PYRCHAŁA-MANDER

LA

 0,0175Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082782842696452308722AUTO SERWIS 

PAKOSZ PIOTR 

PAKOSZ

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,1670Metale żelazne160117

 0,0080Metale nieżelazne160118

 0,0960Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,0600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.24.B2719684506260015800PW JUPOL S.A.

 0,1350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4770Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0010Elementy zawierające PCB160109

 0,0030Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,0080Płyny hamulcowe160113

 0,0680Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0070Zbiorniki na gaz skroplony160116

 24,9700Metale żelazne160117

 0,8000Metale nieżelazne160118

 0,8000Tworzywa sztuczne160119

 0,2940Szkło160120

 0,4030Inne niewymienione elementy160122

 0,4450Inne niewymienione odpady160199
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 1,2200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0250Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 73,5300Żelazo i stal170405

 4,1000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402222414844975471366795BOGUSŁAW SZPAK 

"STARLING"

 1,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 108,2400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A2701501216460324084EMIX Sp. J. Torbus

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0740Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 7,6100Opakowania z papieru i tektury150101

 9,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0350Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,6050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,6850Tworzywa sztuczne160119

 0,6880Inne niewymienione odpady160199

 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431879707382100631Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna 

Agnieszka Kuś-Kierach

 0,2100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052403479186443285654MEWA Textil-Service 

Sp. z o.o.

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 9,1340Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,1270Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2820Opakowania z drewna150103

 17,4760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0208Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728088896471032988PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA lek.med. 

SZULC MARIA

 0,7600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052731914459690862645GOSPODARSTWO 

ROLNE BOŻENA 

BUTOR-FLESZAR,KRZ

YSZTOF FLESZAR

 8,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,3000Zużyte opony160103

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3800Odpady tworzyw sztucznych0702132730289006421466325MCJ JACEK 

CZOGALLA

 36,1800Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 1,5650Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,8400Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180

 34,2030Żelazo i stal170405

 4,6900Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033651061065732867238Specjalistyczno 

diagnostyczny 

Ośrodek Zdrowia 

Pawełczak Sp.J.
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768771086332030738SPÓŁKA CYWILNA 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

REHABILITACJI 

LECZNICZEJ 

"REHMED" MARIOLA 

BORZĘCKA, MIŁOSZ 

MAREK

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1507799035751149567Gabinet Dentystyczny 

Melania Gowarzewska

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101008304047ELEKTRONIKA  S.A.

 0,0400Zużyte opony160103

 1,0060Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0163Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722952555482212995N.Z.O.Z. "MEDICUS" 

S.C. 

G.SIEPRAWSKA-SRO

KOSZ, M.SROKOSZ, 

J.SROKOSZ, 

M.SROKOSZ, 

M.WYSOCKA-SROKO

SZ

 0,0052Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731589332220418263SALON FRYZJERSKI 

KATARZYNA ZIĘBA
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033630105436342850176PORADNIA MOTUS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132782093006252247223Powiatowy Zespół 

Zakładów Opieki 

Zdrowotnej

 0,1180Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 54,5050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1322Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776759216272428146Spółka Cywilna 

Praktyka Lekarzy 

Rodzinnych NA 

RYMERA Anna 

Kobylec, Ewa 

Krzyszkowska, 

Krystyna Klein

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,9540Opakowania z papieru i tektury1501012431265089542740554MULTIPACK EUROPE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409088318671939010FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA Anna 

Krząstek

 0,3200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012400718476443233597Centrum Profilaktyki, 

Leczenia i Opieki 

MEDICO NZOZ Sp. z 

o.o.

 0,3200Roztwory utrwalaczy090104

 1,3100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,6550Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036305368567790017233HELP HOMECARE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

I

 0,0470Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603803567967306762257462ODDZIAŁ MIEJSKI 

KRAKOWSKI 

TOWARZYSTWA 

PRZYJACIÓŁ DZIECI

 0,1200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161905416365830000960GRUPA LOTOS 

SPÓŁKA AKCYJNA
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416623615471594361Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Marzena Besala

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502091989490646196GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BEATA MODLIŃSKA

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428702009191552091Specjalistyczna 

Praktyka Dentystyczna 

Rafał Korkosz

 4 572,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082765575336461752586SZYBKA WYMIANA 

OLEJU 

WAWRYCZ-NAGLIK 

JADWIGA

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania z metali150104

 0,5100Filtry olejowe160107

 10,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.24.Z2409741606472454591Ferma Drobiu  Paweł 

Burek

 0,8300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052719731326320009690PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"TRANSPRZĘT 

JAWORZNO III" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 4,7400Inne niewymienione odpady160199

 0,1800Papier i tektura191201

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031603754287561687392DOROTA LEMCKE 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728188189541017531NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

DENTAL IZABELA 

DANECKA

 0,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082409191546461145716FHU "LANGER" 

ANDRZEJ DŁUGAJ

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

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Zużyte opony160103

 0,0500Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Inne niewymienione odpady160199

 0,2100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.23.A1503991355732272806"DROG-BUD" Sp. z 

o.o.

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2800Filtry olejowe160107

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700433716380008381 IWONA PUDEŁKO 

"PRIMA"

 77,0400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701078517978509930218318"BUDMAR" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,9400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,4600Opakowania z papieru i tektury1501010704749765481004817ZAKŁAD HANDLU I 

USŁUG "ROP" 

KONIECZNY IRENA, 

FRANCISZEK, 

WALDEMAR SPÓŁKA 

JAWNA

 0,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6800Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0220Opakowania z papieru i tektury1501011502744005731758406ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWY "EWPOL" 

S.C. EWA WYPYCH, 

WOJCIECH WYPYCH

 0,3500Tworzywa sztuczne160119

 29,3500Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080000177565213017228ZAKŁAD 

UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH

 9,7600Opakowania z papieru i tektury150101

 4,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3020Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,9178Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,5890Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0550Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0190Aluminium170402

 16,3830Żelazo i stal170405
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 0,0515Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 58,2600Opakowania z papieru i tektury1501011408828855213428569EURO-PEGAZ 

LOGISTYKA SP.Z 

O.O. sp .k

 2,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782958766262758155CEN-MED sp. z o.o.

 0,1450Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 6,9700Opakowania z papieru i tektury1501010117864375241066960"NO LIMIT" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

I

 1,5740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,9200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013638630795472159035FORMA3D  Sp. z o.o. 

Sp.K.

 17,2550Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718157986511019392SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

CHIRURGICZNA 

MUCHOWICZ JAN
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033660745035472126780Klaudia Nails&Beauty 

Klaudia Libionka

 2,8900Odpady tworzyw sztucznych0702132408237216312548283Lech-Plast Tyczyński 

Gotwald-Tyczyńska sp. 

j.

 0,3800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053644433569372681277GRUPA TOBI Sp. z 

o.o. Sp. Komandytowa

 0,4150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,2500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4500Zużyte opony160103

 0,0150Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)1307033704677026851983313LOTOS-AIR BP 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 21,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305022782507096262062732PHUP "MAX-FOOD" 

JAN SYGUŁA

 1,6000Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 2,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1507341199490487562GABINET LEKARSKI 

DIAGNOSTYKA I 

TERAPIA SZYMON 

ZIMOLĄG

 80,5900Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072734370246381031117PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWE 

"KRYSPIN" GÓRKA 

KRYSTYNA

 524,7100Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

0203012411604066391157021AMEWI-BRUK USŁUGI 

BRUKARSKIE I 

OGÓLNOBUDOWLAN

E KRZYSZTOF 

KOLORZ

 145,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082409226245732738268STRACH I SYNOWIE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0200Metale żelazne160117

 0,0100Metale nieżelazne160118

 0,0050Inne niewymienione elementy160122

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408047875471592899'SoYia Production' 

Sebastian Sojka

 612,0100Opakowania z papieru i tektury1501019703819629291004963KUEHNE+NAGEL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 87,2380Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7200Opakowania z metali150104

 44,9200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501012719012276410013979ANTRA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 53,2900Żelazo i stal170405
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 0,6400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203K70.20.Z0000254835730206030REGIONALNY 

FUNDUSZ 

GOSPODARCZY 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0400Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 5,6600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105E40.11.Z2768549466321792812TAURON Wytwarzanie 

Spółka Akcyjna

 10,2200Inne niewymienione odpady070199

 2,1400Inne niewymienione odpady070299

 106 291,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 197 696,0800Popioły lotne z węgla100102

 6 808,9600Stałe odpady z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych

100105

 83 223,8100  7,226.40Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 10 01 

20

100121

 63 068,2400Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124

 7,2000Odpady z przechowywania i 

przygotowania paliw dla opalanych 

węglem elektrowni

100125

 609,0000  304.50Odpady z uzdatniania wody chłodzącej100126

 119 766,0200Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 299 181,3500Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania 

spalin oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182

 22,4500Inne niewymienione odpady100199

 16,7410Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 9,6200Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 4,6650Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,1760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 8,9100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,2050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1490Zużyte opony160103

 47,7700Inne niewymienione elementy160122

 10,8800Inne niewymienione odpady160199

 28,4190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,2050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1370Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0500Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507
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 0,0460Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,1710Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2172Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0130Inne baterie i akumulatory160605

 230,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,4800Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 39,9800Drewno170201

 0,1190Szkło170202

 6,7942Tworzywa sztuczne170203

 10,0600Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,2790Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,4750Aluminium170402

 1 192,6890Żelazo i stal170405

 1,3330Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 41,7800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 444,3700Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 12,0000Skratki190801

 53,1000Zawartość piaskowników190802

 658,0600  230.32Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 11 360,0600Osady z dekarbonizacji wody190903

 5,5500Zużyty węgiel aktywny190904
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 102,7200Roztwory i szlamy z regeneracji 

wymienników jonitowych

190906

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033632674955472157651APRILLO Katarzyna 

Kwiecień

 2,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080171773375213172733PETIT FORESTIER 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,1000Zużyte opony160103

 0,6100Filtry olejowe160107

 0,5800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,1000Metale żelazne160117

 1,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020728850636381001429Piekarstwo S.C. 

Krzysztof i Maria 

Witoszek

 0,7300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012762711106491918293SZPITAL 

POWIATOWY W 

ZAWIERCIU
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 0,1180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 12,5900Żelazo i stal170405

 0,5770Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 3,4370Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 87,5160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 22,4850Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7790Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,9520Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,0080Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,0104Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032720541146441111080SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

BOREK-GRZYB 

MARIA

 0,0520Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801122764559046511546269RECTUS POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ
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 0,0720Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 3,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 104,8600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012764116869690464057GeoInvest Krzysztof 

Gajdzik

 1,6400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 296,6700Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 1 219,0300Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 1,9200Odpadowa papa170380

 2 029,7700Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0252Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707458375471463914INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

HALINA 

KAŹMIERCZAK

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9450Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062728509349690018151PORADA JACEK 

AUTO - SERVICE

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,9000Zużyte opony160103

 0,1200Filtry olejowe160107
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 0,1900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,4600Żelazo i stal170405

 0,0365Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706710275471067532NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MIRA-DENT" 

MIROSŁAWA 

KRYWULT

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2712373809690021578NZOZ VITA-DENT 

Halina Nowakowska

 3,2620Opakowania z papieru i tektury150101N85.12.Z2766167809691205518NZOZ CENTRUM 

USŁUG 

MEDYCZNYCH AA 

REMEDIUM 

AWRAMIENKO S.J.

 0,6910Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1050Opakowania ze szkła150107

 0,0940Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0060Inne baterie i akumulatory160605
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 2,1900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4380Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 503,2580Opakowania z papieru i tektury1501010123399535261788225APSYS POLSKA 

SPÓŁKA AKCYJNA

 49,4850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,3800Opakowania z metali150104

 0,3000Opakowania wielomateriałowe150105

 376,3200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,7550Opakowania ze szkła150107

 0,6600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,8650Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,4800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0005Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022709615696461082281NZOZ STEC-DENT 

IRENEUSZ STEC
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 17,4230Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082728421426510012560KONSEK JANUSZ, 

KONSEK EWA 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"KONSEK" SPÓŁKA 

JAWNA

 2,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,8000Zużyte opony160103

 0,8750Filtry olejowe160107

 0,9000Metale żelazne160117

 1,0900Tworzywa sztuczne160119

 2,3900Szkło160120
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 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,6600Żelazo i stal170405

 3,9600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych1501022728142989541001197P.P.H.U. 

"COMPEDOX" Jerzy 

Rogala

 0,7520Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301101500146035730011993Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowe 

Barbara Jastrząbek

 2,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2731390316421111496ATUDENT PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

BOGUMIŁA 

BABCZYŃSKA-KUBE

K
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 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735713666451171681NZOZ Centrum 

Stomatologii, 

Ortodoncji i 

Implantologii RENK

 0,0024Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162720844576340032723"STARKAM" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,7800Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605O90.02.Z3563675786782845736Firma 

Remontowo-Budowlana 

Ragar, mgr inż. 

Radosław Rokosz

 0,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.22.Z0704691885531000834P.P.H.U. 

"GACHMADEX-TRUCK

" Marian Gach

 0,7930Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 

oraz odpadowa tkanka zwierzęca, 

wykazujące właściwości 

niebezpieczne

020180E40.11.Z2710717906270013435CEZ Chorzów S.A.

 3,1900Inne niewymienione odpady070299

 161 617,8700Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124

 143 076,9100Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania 

spalin oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182

 17,1800Inne niewymienione odpady100199

 1,7800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,1000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,7400Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7200Opakowania z drewna150103

 1,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0360Zużyte opony160103

 0,2200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3600Drewno170201

 0,3800Tworzywa sztuczne170203

 58,3200Żelazo i stal170405

1927



 0,1400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214191481741DASOFT S.A.

 0,3820Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083620962355741425741JAR-TRUCK Jarosław 

Słomkowski

 0,0550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1600Filtry olejowe160107

 0,0170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081515869975731026554Motoport Marcin 

Szczeciński

 0,6200Zużyte opony160103

 0,1940Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707091555471515019INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. KRZYSZTOF 

PLISZEK - 

SPECJALISTA 

UROLOG

 1,0700Odpady tworzyw sztucznych0702130704585815481005076MICHALIK 

KRZYSZTOF 

TOWAROWY 

TRANSPORT 

DROGOWY

 1,1110Zużyte opony160103
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 53,4510Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.12.Z0704244295470242884ALUPROF S.A. 

(dawniej Metalplast 

Bielsko s.a.)

 0,4100Odpady zawierające niebezpieczne 

silikony

070216

 4,4650Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,7800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 55,7350Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 257,3090Odpady proszków powlekających080201

 4,6110Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 156,5120Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 381,0740Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,3650Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 303,8700Opakowania z papieru i tektury150101

 9,3320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 268,7450Opakowania z drewna150103

 0,0150Opakowania z metali150104

 293,5350Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 20,0260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0930Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 4,1440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,2350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 204,6800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 22,5200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 33,7830Szkło170202

 0,0850Miedź, brąz, mosiądz170401

 8,1710Aluminium170402

 114,9570Żelazo i stal170405

 0,1350Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 6,4800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 317,6890  254.15Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DH25.23.Z0080034755530100580P.W.U.H. "ŻELTECH" 

Sp. z o.o.

 1,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,7200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0610Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0900Żelazo i stal170405

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706478966330006090WÓDKOWSKI PAWEŁ 

FIRMA 

PRZEWOZOWA "OLA"

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032715618376411320442SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JERZY 

ŁANOWY

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z2709417276421059672Praktyka 

Stomatologiczna Lek. 

stom. Ewa 

Moroń-Zysko

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132780893326271771793DEWALSKI 

GRZEGORZ 

Przedsiębiorstwo 

Projektowo Usługowo 

Handlowe 

DPS-TEL.com

 2,4800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0130Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,3000Odpady proszków powlekających0802012404135036422619268PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE 

BRAUN-MEBEL 

DAMIAN BRAUNER

 17,3200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,7510Żelazo i stal170405

 0,0150Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012432195235472146021Gabinet Weterynaryjny 

Szymon Gracka
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 0,0002Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776280346262023844Poradnia 

Stomatologiczna NZOZ 

"ILMED"

 0,1000Odpady tworzyw sztucznych0702132769171966482364174Górnośląski Zakład 

Obsługi Gazownictwa 

Sp.z.o.o.

 0,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0840Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703885445471041550INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ALINA 

BADACH 

GINEKOLOG-POŁOŻNI

K BADACH ALINA

 1,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766845566462442675Centrum 

Diagnostyczne Asper 

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

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723273976441082094FABIJAŃCZYK 

ELŻBIETA Studio 

Fryzjerskie ELAJNE

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406718149372312634ANNA WEŁNIAK 

SALON 

KOSMETYCZNY 

"SENSI"

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080700665795531028057MECHANIKA 

POJAZDOWA - 

JĘDRYSEK 

IRENEUSZ

 0,0460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0890Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0240Zużyte opony160103

 0,1250Filtry olejowe160107

 0,0080Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0330Tworzywa sztuczne160119

 0,0990Inne niewymienione elementy160122
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033808389065471740130Malowana Studio - 

Marzena Obrzut

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733868706341455118Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Chorob Kobiecych i 

Położnictwa Igor Bakon

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414608126782443819JUSTYNA WIATER 

PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

AGMA

 0,0800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301102769405456252154906Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami 

CORTEX-II Sp. z o.o.

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 100,9940Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 71,9600Opakowania z drewna150103

 3,2420Opakowania z metali150104

 0,0500Opakowania ze szkła150107

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1300Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,2000Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 30,0050Żelazo i stal170405

 168,7000  151.83Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 02 

05

190206

 2,8420Inne niewymienione odpady190299

 0,2000Zawartość piaskowników190802

 0,1000  0.06Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 576,6000Papier i tektura191201

 0,4100Tworzywa sztuczne i guma191204

 28,9800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 4,1590Opakowania z papieru i tektury1501012434416066471816313Renata Holona "Kolor- 

Druk"

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1490Aluminium170402

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404121655732656889PRZYCHODNIA 

LEKARSKA ARS 

MEDICA BIS E.GRZYB 

SPÓŁKA JAWNA

 18,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052429489416472565505TMS DESIGN 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766157916462431849"ZESPÓŁ LEKARZY 

RODZINNYCH" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1020Miedź, brąz, mosiądz1704011211185416292374502Arkadiusz Samul ArPol

 0,0460Aluminium170402
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 0,0060Żelazo i stal170405

 0,9400Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011122718632316310117834SZKŁOPOL 

GRZEGORZ KOGUT

 0,0720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080700301405470047591KÓŁKO ROLNICZE W 

ZASOLU BIELAŃSKIM

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 95,5950Odpady tworzyw sztucznych070213DM34.30.A2733324506462101342NEXTEER Automotive 

Poland Sp. z o.o.

 0,0900Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 496,9900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 376,2910Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 302,8400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 52,1090Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 232,7160  202.61Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 5,1800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1 227,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 68,9100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 397,8600Opakowania z drewna150103

 32,2800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,6520Opakowania ze szkła150107

 0,2100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 24,1520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 48,6390Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,7270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1600Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1420Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 2,9550  1.77Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 124,5530Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,9060Inne niewymienione odpady020399G51.90.Z6342855177811704862DONAUCHEM Polska 

Sp.z  o.o.

 0,5970Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 108,5600Wody popłuczne i ługi macierzyste070701

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,3760Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2070Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 3,8910Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7370Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 1,0530Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 2,7970Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 3,8360Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728629105532260980GRUPOWA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

RAFAŁ 

KUŚMIERCZYK 

KATARZYNA 

KUŚMIERCZYK

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5 643,5200Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

0104122419320795751878674LDH - WMB SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 18,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DK29.23.Z2719530692220013922Wentylatory 

"WENTECH"Sp.Z O.O.

 6,2310Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 19,5280Odpady tworzyw sztucznych070213

 5,3520Odpady włókna szklanego i tkanin z 

włókna szklanego

101103

 17,7060Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,7800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,1770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3100Metale żelazne160117

 0,0320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0070Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 1,3080Żelazo i stal170405

 0,4700Opakowania z tworzyw sztucznych1501020057283738790172253ERBUD S.A.

 2,0070Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 36,2200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 28,2600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,1200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 934,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142411346856443420690KANCELARIA 

NOTARIALNA ŁUKASZ 

NOWAK, SATURNIN 

OCIESSA SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0560Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 4,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011519611365771643750AGROFERM 

HODOWLA DROBIU 

TOMASZ SUCHECKI

 93,2200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101G51.90.Z0035507416270013406PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE EURO SP. Z O.O.

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2401189516482544611Feniks s.c. A.K. Kareł, 

NZOZ Feniks

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z1520675845732539936NZOZ CENTRUM 

ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO 

EGOMEDICA S.C.

 0,2900Inne niewymienione odpady0402991505817045730244510Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

KING-LAK Sławomir 

Leszczyński

 0,2600Metale żelazne160117

 6,3130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142737129446342240495"SALES" 

ZAWIERUCHA SP.J.

 2,6170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 19,5600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605F45.22.Z2765448556391459710MICHAŁ GOTZMANN 

USŁUGI 

DEKARSKO-BLACHA

RSKIE
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733136936481730352SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. BOGUMIŁ 

BUKOWSKI

 1,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082728401376331043325STANIECZKO 

BARTŁOMIEJ 

AUTO-ZŁOM

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Filtry olejowe160107

 2,1500Elementy zawierające PCB160109

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,2500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 279,6300Metale żelazne160117

 14,5840Metale nieżelazne160118

 2,9350Tworzywa sztuczne160119

 1,2000Szkło160120

 0,8000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033683548336423204492CENTRUM OPIEKI 

SALUS sp. z o.o.

1943



 0,1523Opakowania z papieru i tektury1501012437019126481547429"WIGOR" 

MAŁGORZATA 

HELMRICH

 0,1087Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0380Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800728720505532266037ZESPÓŁ 

SZKOLNO-PRZEDSZK

OLNY W PEWLI 

MAŁEJ

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736159806491386488YVENE COSMETICS 

IWONA ŚCIŚLICKA 

(dawniej: Studio 

UrodyIwona Ściślicka)

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410686236342592739Praktyka 

Stomatologiczna Jacek 

Bednarski

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032715462466291035784PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

EWA 

SIKORSKA-SIUDAK

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410936389690176111Gabinet Kosmetyczny 

KRAINA URODY I 

RELAKSU Sabina 

Pomorska

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141203586806772284816DEFARM Sp. z o.o.

 0,0420Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0701067415531607938NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ALMADENT MACIEJ 

KRUCZALAK

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093654878125532528738APTEKA PILSKO 

IZABELA KANIK, 

JADWIGA 

POLAK-MATLAK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162718641826250014006CIASTOŃ RENATA 

KANCELARIA 

NOTARIALNA

 0,0964Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418813606422794758INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ANNA 

MENCEL-RYBARZ

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080109127405211012480WDX S.A 

(dawniej"WANDALEX" 

SPÓŁKA AKCYJNA)

 0,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,7900Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,1000Inne niewymienione odpady160199
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711956702220038649NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MEDICA" ANNA 

PIÓRO

 0,6390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2400106919491922712PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

POŁUDNIE Sp. z o.o.

 0,0001Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728283849372087999ATELIER URODY 

JOANNA KLĘCZEK

 0,1423Opakowania z papieru i tektury1501013643904602220695488P.H.U. ZOPA Rafał 

Haładus

 0,0416Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110006864926311333126DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

"OPOKA"

 0,2900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501730175751040557WOJCIECH MALOTTKI 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "U - 

MED" 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

UROLOGICZNA

 0,0290Żelazo i stal1704052406518696462777364LAMINATECH S.C. 

ROMAN MAZELANIK, 

PAWEŁ AMROZIK

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2403315385472043232PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE KAMAL 

SPÓŁKA CYWILNA 

MAŁGORZATA, 

KAZIMIERZ 

KŁAPTOCZ

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,7500Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,8200Opakowania z papieru i tektury1501010081747806312300850 "MERIDA 

POLSKA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,4990Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182727789356381006102PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

BEBEROK 

KRYSTYNA

 0,3100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2330Odpady z dodatków zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

0702143630776076312659999Lef Poland sp. z o.o.

 5,2020Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 6,9890Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 8,3120Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,9100Opakowania z papieru i tektury150101

 3,8420Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z metali150104

 3,9960Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Żelazo i stal170405
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 123 600,0000Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

0101022413831706452529765PIACH-BUD SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802033673881265771983078Gabinet Weterynaryjny 

ELOVET lek. wet. 

Elżbieta Ślęczka

 0,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DE22.21.Z2733451676462072095Agora Poligrafia Sp z 

o.o.

 1,6670Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 30,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,5000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,6110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 947,3000Papier i tektura191201

 59,3000Metale nieżelazne191203

 0,5000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110N85.12.Z2769849566422706607NZOZ PRO VITA Sp. z 

o.o.
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 0,3050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0390Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280G50.20.A0706514095481179468Serwis Silników Diesla 

Handel Częściami 

Motoryzacyjnymi 

Krzysztof Szklorz

 0,3850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4930Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1860Filtry olejowe160107

 0,0670Inne niewymienione elementy160122

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034327194847122881258ACS SŁUCHMED 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ"

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162404673509490066501BIURO 

RACHUNKOWE BB 

BODZIACHOWSKA 

BOGUSŁAWA
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 0,2250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435863975732849938PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ 

BOROWNO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301102435348166521724034EOP HOKA POLSKA 

Spółka z o.o.

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Zużyte opony160103

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,0890Inne niewymienione elementy160122

 0,2080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082734048756321007463KAMWIT Witold 

Warzecha

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088911415906462501449SERVO COOL Sp. z 

o.o.

 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Opakowania z drewna150103

 0,4290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,4700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3600Filtry olejowe160107

 0,1000Metale nieżelazne160118

 0,9000Tworzywa sztuczne160119

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3000Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,1000Aluminium170402

 13,9000Żelazo i stal170405

 3,5000Mieszaniny metali170407

 0,1000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,3000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,1900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722928545471879804PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO - 

SPÓŁKA CYWILNA 

Z.GOFRON A.IWANEK

 0,0550Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0016Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140004972655730233699BANK SPÓŁDZIELCZY 

W POCZESNEJ
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 0,0034Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,7930Opakowania z papieru i tektury150101DI26.61.Z2705379206480000723TAMIR Sp. j T. i M. 

Kuśnierz

 7,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,7070Żelazo i stal170405

 0,1220Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092418070556443474734 MEDIALIS PHARM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3010Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201098715627469562054187NICROMETAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 63,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 7,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,9000Opakowania z drewna150103

 1 076,7000Tworzywa sztuczne i guma191204

 53,3000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C2776047509690431170Usługi Pielęgniarskie 

Krystyna Grzyb

 0,0110Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182780253326443155756CTL HALDEX S.A.

 4,3000Żelazo i stal170405

1953



 509,6000Metale żelazne191202

 0,0500Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,1080Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010705379615480052760SALON WŁADYSŁAW 

P.P.H.U. "GUMETEX" 

ART.GUMA-METAL-T

WORZYWO

 0,0108Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5680Żelazo i stal170405

 0,8900Odpady tworzyw sztucznych0702133601375859372672195WECH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0670Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3710Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Zużyte opony160103

 69,5450Metale żelazne160117

 0,6000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0734Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182700822246341293242NZOZ OŚRODEK 

DIAGNOSTYKI I 

LECZENIA CHORÓB 

KOBIECYCH ORAZ 

SCHORZEŃ SUTKA 

TOMMED -BULA 

TOMASZ

1954



 0,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0078Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0035Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 7,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 5,1040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0440Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0004Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 1,1150Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0705809165471019674"ROLL" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

Sp. z o.o.

 0,1520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 37,9730Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0630Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800003558265530100692GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" W 

MILÓWCE

1955



 70,3600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053647011435252662476HAGS POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2400Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,9900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 205,9200Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 339,8000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 7,4800Odpady proszków powlekających080201

 209,8100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 13,0500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,8200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0300Inne niewymienione odpady120199

 0,4200  0.00Wodne ciecze myjące120301

 0,3800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 39,3140Opakowania z papieru i tektury150101

 9,8940Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 105,2800Opakowania z drewna150103

 458,1600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1956



 0,0600Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 5,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4640Aluminium170402

 3,3600Żelazo i stal170405

 0,2400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 3,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729968916271100277Śląska Agencja 

Medyczna Karina 

Grobelka

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776976216341595888Ewa Eliasz

1957



 0,6450Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203043671638879372694015¦LIWOWICA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,3510Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082419907055471098343FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA 

"AUTO-TECHNIKA" 

TOMASZ MAGIERA

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2850Zużyte opony160103

 0,0210Filtry olejowe160107

 0,0170Tworzywa sztuczne160119

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033621310786521625183EVA VISAGE MICHAŁ 

PACZYŃSKI

 0,0186Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090729212099372311221JOANNA ZIOMEK 

Apteka

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430509989542739261EASY NET 

PIEKAJ-STEFAŃSKA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,9000Zużyte opony1601032737009706471419598FIRMA "TOMAR" 

MAREK TOMKOWICZ

1958



 1,9730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408783895482322040MED-LAB-SUCHANEK 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

LABORATORIUM 

ANALITYCZNE 

SUCHANEK-SOLOWS

KA KAROLINA

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801063634922309522142198EUFA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0650Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0070Odpady tworzyw sztucznych0702130023907265470171374P.P.REX Sp. z o.o.

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0510Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7400Opakowania z papieru i tektury1501011501558069490003340FIRMA 

HANDLOWO-PRODUK

CYJNO-USŁUGOWA 

PACKING I JUSTYNA 

BEDNARCZYK

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432760186492095250CORIUM Gabinet 

Kosmetyki 

Profesjonalnej Grażyna 

Kopeć-Chudzicka

 3,6500Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z2405062515741999376HONASCO Polska Sp. 

z o.o.

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

1959



 1,6000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062726135886451006812KATOWICKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

NAPRAWY MASZYN 

BUDOWLANYCH 

BUDROPOL  SPÓŁKA 

JAWNA 

A.BĘDKOWSKI 

R.LICZBARSKI I INNI

 6,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,4300Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2728666976321026928Gabinet 

Stomatologiczny Krupa 

Ryszard

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416318405741370773ANTONINA 

MIELCZAREK SALON 

KOSMETYCZNY 

"AFRODYTA"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732598876381284226JELEŃ RENATA 

SALON 

FRYZJERSKO-KOSM

ETYCZNY 

"CONTRAST"

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033687862776443532242STUDIO ZDROWIA I 

URODY "MAGNETICA" 

MGR PAULINA 

GRUSZECKA

1960



 1,6000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201032429067246392003805DIAMOS LILIANA 

LEWANDOWSKA I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4400Aluminium170402

 0,8300Żelazo i stal170405

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032714392376471022197GABINET 

DENTYSTYCZNY 

BEATA 

LASOK-BARTECZKO

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090728841066331970646APTEKA "U TOMKA" 

DZIENDZIEL TOMASZ

 109 534,9500Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

010102CA10.10.A2717476316330005110Jastrzębska Spółka 

Węglowa S.A.

 9 941 565,7100Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412

 707 916,5900Odpady z flotacyjnego wzbogacania 

węgla inne niż wymienione w 01 04 80

010481

 31,4900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,0400Kwas siarkowy i siarkawy060101

 8,3370Wodorotlenek wapniowy060201

 0,0600Wodorotlenek sodowy i potasowy060204

 48,9000Odpady tworzyw sztucznych070213

 2 599,1000Inne niewymienione odpady070299

 0,3400Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

1961



 6,2600Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 29,5300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 23,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 6,8550Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 6,2800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 5,4000Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 16,4200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,7800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 35,4950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,4400Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 29,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 16,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 83,0000Opakowania z drewna150103

 252,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 120,4800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1962



 6,1900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 68,5500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,6700Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0050Inne niewymienione elementy160122

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 555,3350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 413,1750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,8000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0020Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 18,1410Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 9,4050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1200Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,1220Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,9800Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 536,8800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 314,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2 034,9400Drewno170201

 1,6450Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,5300Aluminium170402

 29 556,7260Żelazo i stal170405

 11,1600Mieszaniny metali170407

 165,6600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 4 248,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0140Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,1050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0740Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 25,3000Skratki190801

 3,5200Zawartość piaskowników190802

 482,7600  76.48Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 12,8000  12.80Inne niewymienione odpady190899

1964



 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701927116391663669CENTRUM 

MEDYCZNE NZOZ 

"EDENT" EWA 

SKAFAROWSKA-ŁYK

O

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781280266251661802Prywatna Poradnia 

Stomatologiczna 

PRIMA-DENT

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 72,7000Roztwory i szlamy z regeneracji 

wymienników jonitowych

1908072762551706452513103Powiat Tarnogórski

 3,8000  3.31Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 4,1000Inne niewymienione odpady190899

 30,7600Opakowania z papieru i tektury1501013015400197822511167MAKADI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719076326261669774WERONIKA 

DREWNIAK MONIQUE

 0,0027Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G50.20.A2700896346421013782Auto Partner HS Halina 

Sopa

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3500Filtry olejowe160107

 0,0520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0185Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,4630Żelazo i stal170405

 4,3400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022709670756481078058NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"STOMATOLOGIA 

WSPÓŁCZESNA" 

ROZWADOWSKI 

ROMAN

 0,0191Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768571696391364599STUDIO SZTUKI 

FRYZJERSKIEJ 

"LUIZA" DAGMARA 

SIEGMUND

 0,0036Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140003429476510003348GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" W 

ŻORACH

 0,0110Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801023617869666511718411NZOZ CENTRUM 

MEDYCZNE 

ROGOŹNA PLUS 

M&M SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,3240Opakowania z papieru i tektury150101I64.20.A0121007845260250995Orange Polska 

S.A(dawniej 

Telekomunikacja 

Polska S.A.)

 1,2310Opakowania wielomateriałowe150105

 1,8500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 9,1880Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,5570Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0150Inne baterie i akumulatory160605

 268,6540Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,2160Tworzywa sztuczne170203

 73,4100Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,1540Aluminium170402

 9,5910Żelazo i stal170405

 14,7360Mieszaniny metali170407

 57,6810Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0100Papier i tektura191201

 9,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709042416488526262651405Marlena 

Handel-Szczerba 

INFOPOLGAZ

 0,6700Skratki1908012405408455532370504ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

UJSOŁACH

 0,4600Zawartość piaskowników190802

 27,5500  0.74Szlamy z biologicznego oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417146326251563956WIESŁAWA KMIECIK 

"FINI" CENTRUM 

KOSMETYKI I 

PIELĘGNACJI CIAŁA
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 0,0340Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012777214726462514920GABINET 

WETERYNARYJNY 

WETERYNARIA 

EDYTA LOT

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416331416462889821ARKAMEDIC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709000886271345139GABINET 

DENTYSTYCZNY 

BARBARA 

KOWALCZEWSKA

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716733879541499493NZOZ  "OKO-MED" 

MAŁGORZATA 

FRANCZAK

 0,5500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304271262543P.H.U. Martik s.j.

 0,2980Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5730Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0380Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182768823746272394418ENERGOMONTAŻ 

CHORZÓW Sp. z o.o.

 0,4200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3650Odpady spawalnicze120113
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 0,0460Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1410Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 4,9800Żelazo i stal170405

 2,3800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0340Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110N85.14.F2769492626312296203CENTRALNE 

LABORATORIUM 

ANALITYCZNE W 

GLIWICACH Sp. z o.o.
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 1,3900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1500Odpady tworzyw sztucznych0702131502202485731304734GAZELO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 8,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Opakowania ze szkła150107

 1,2000Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,2000Papier i tektura191201

 7,9400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.51.Z0007923085480076861Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska w 

Skoczowie

 0,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,6800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,7000Inne niewymienione odpady1013993640096906322014749ELŻ-POL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,1170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400132875532276165STOMATOLOGIA - 

ELŻBIETA OKRZESIK 

- MANICIAK

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429036316482068346INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LESZEK 

RAJTKO

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2777077566462553682OPTIMA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416976616482424841SALON 

KOSMETYCZNY 

"DOMINIKA" 

DOMINIKA NANDZIK

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,8200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.11.B2711803606480011336Przedsiębiorstwo 

Górniczo Budowlane i 

Przedsiębiorstwo 

Handlowe "POCH" Sp. 

z o.o.

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0057Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 39,8300Żelazo i stal170405

 2,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201093622812706312658391POLOK sp. z o.o.

 0,1300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 329,7500Żelazo i stal1704052414794386252221152GRELA JAROSŁAW 

JAR-TRANS 

JAROSŁAW GRELA

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717934606341036686NZOZ ART-DENT 

BOŻENA MAJEWSKA

 92,8410Żelazo i stal1704053638454146263020931POMAR STAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ
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 0,0080Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 

oraz odpadowa tkanka zwierzęca, 

wykazujące właściwości 

niebezpieczne

020180K74.70.Z2726034086391004441A) Specjalistyczny 

Zakład Ochrony 

Środowiska 

"EKO-TOX" JAN 

SKIPIRZEPA 

B)EKO-TOX S.C. 

MARIA SKIPIRZEPA I 

JAN SKIPIRZEPA

 0,0850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6520Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032715393936461041477SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

BOŁDYS-JABŁEKA 

JOANNA

 0,0070Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022733332826471023446WOJCIEROWSKI 

GRZEGORZ 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"DENTAL - MED"

 0,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0710Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0050Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

1605061520709885751069058CENTRUM 

KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO I 

USTAWICZNEGO W 

LUBLIŃCU

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2400799789491932567NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM.JOANNA I 

PIOTR KUŹNIK S.C.

 0,0030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201212408300236443374978KLIMAINSTAL S.C. 

ZARĘBSKI TADEUSZ, 

KUTA DAMIAN

 0,6340Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9060Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,5200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0850Żelazo i stal170405

 0,0230Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 1,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080722751305481688684TRANSPORT 

TOWAROWY 

EKSPORT-IMPORT 

"MARZOLL" MARZOLL 

MIROSŁAW

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,1000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1000Płyny hamulcowe160113

 0,1000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,4000Tworzywa sztuczne160119

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3200Aluminium170402

 17,6920Żelazo i stal170405

 3,0700Opakowania z papieru i tektury1501010707074005481192629FORTUNA online 

zakłady 

bukmacherskie Sp. z 

o.o.

 0,4870Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723346185471905016NZOZ "Jedynka" Sp. z 

o.o.

 0,0510Papier i tektura191201

 497,6400Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402091416525265272589481ANEKS POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ" SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 7,2070Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103

 13,7430Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,0800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 85,7100Opakowania z papieru i tektury150101

 11,6710Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,0000Opakowania z drewna150103

 1,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 8,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,6350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,5210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,9000Tworzywa sztuczne170203

 0,6320Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,2600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,9920Opakowania z papieru i tektury1501012435491205732247671MORELI MAGDALENA 

MOREL

 0,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3700Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3500Żelazo i stal170405

 0,0050Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302060027515495730040173ZAKŁAD USŁUGOWY 

MGR INŻ.ZDZISŁAW 

DUDA

 0,0140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0040Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0420Odpady tworzyw sztucznych0702131502806875771307012CARMAX Krzysztof 

Grabowski

 0,0550Inne niewymienione odpady070299
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 0,0480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0440Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0028Odpady zawierające rtęć0604042764764096471467752NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "NA 

ŻEROMSKIEGO" 

PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI WARŁO 

JAN

 0,0096Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0004Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0002Baterie zawierające rtęć160603

 0,0897Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408108658851351608PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA LEK. 

DENTYSTA EWA 

GOŁĄB

 1,5190Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082730658936391113615PRUSICKI ANDRZEJ 

PRUSICKI AUTO 

SERWIS

 0,3030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,3000Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,1200Inne niewymienione odpady1013992732041366331022300GABINET TECHNIKI 

DENTYSTYCZNEJ 

WALACH SEBASTIAN

 0,0200Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0040Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162427853802220827760KANCELARIA 

ADWOKACKA 

ADWOKAT 

BARTŁOMIEJ 

WŁOSIŃSKI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435003616422808851PINK STUDIO 

ALEKSANDRA 

PITERA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400272209542277582Praktyka 

Stomatologiczna 

ANDENT

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042436419084980263904NZOZ "OPT-MED" 

BADURA 

FRANCISZEK

 0,0590Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160002786236272377905MUZEUM 

"GÓRNOŚLĄSKI 

PARK 

ETNOGRAFICZNY W 

CHORZOWIE"
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 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801062430911415751832057PHU Monika JASICA

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 111 009,6700Odpady z wydobywania rud metali (z 

wyłączeniem 01 01 80)

0101011500119415730212415PUP INŻBUD Zbigniew 

Moszczyński

 0,0016Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707397369371194664INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

SPECJALISTA 

NEUROLOG 

WOJCIECH MOSKAL

 0,7270Odpady tworzyw sztucznych0702131503547015730003841Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Okręgu 

Częstochowskiego S. 

A.

 0,1500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1180Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1890Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 2,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 42,8200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0100Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5020Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,8200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,5800Tworzywa sztuczne170203

 3,4180Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0240Aluminium170402

 109,0400Żelazo i stal170405

 0,4190Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1 906,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 82,1800Skratki190801

 111,0400Zawartość piaskowników190802

 5 142,0000  882.04Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 3,0200Inne niewymienione odpady190999

 34,9000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 4,1200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0720Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094732462987251878502"MAGICZNA" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012721054906381004356Firma 

Handlowo-Usługowa 

GO WEST Grzegorz 

Lubecki

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709206596331021849PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ŁOMOZIK WIKTORIA

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 9,1500Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0202043622250985532519113BROWAR 

ZAPANBRAT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 7,9800Inne niewymienione odpady020799

 3,2130Opakowania z papieru i tektury150101

 3,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 1,2870Opakowania ze szkła150107

 0,3440Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032775447227122357310ZAJĄC MARCIN BAFIR

 2,4500Zużyte opony1601032776394346252187225MECHANIC SYSTEM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 23,1000Żelazo i stal170405

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704119415470293189PARAFIA 

EWANGELICKO-AUG

SBURSKA W 

BIELSKU-BIAŁEJ

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034719991027251253653LASER DELUX 

AGNIESZKA 

ALBINGIER

 0,0400Inne niewymienione odpady0802992410834336442034447PRODEL P.W. BOLEK 

JERZY

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732895006351013161PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ANNA TOMCZAK

 0,3800Odpady tworzyw sztucznych0702131507147085751012064Maciej Mazanek, 

DIESEL SERVICE

 3,6700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,5600Żelazo i stal170405

 3,7400Zużyte opony1601031519998489491627798FIRMA 

POL-GUM-DUET 

MARIUSZ POSYŁEK
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 0,0096Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030705654209370010834Zakład 

Usługowo-Handlowy 

S.C. Wiesław Stec, 

Marcelina Hernik

 8,9050Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801132413927375751862934ELHAND 

TRANSFORMATORY 

Sp. z o.o.

 4,8600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 10,2250Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,9710Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,2160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0247Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,5000Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708DK29.24.B0158510541251329028NAFTOSERWIS Sp. z 

o.o.

 8,4200Żelazo i stal170405

 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723336189541106312INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA PIOTR 

BUCHACZ
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 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775712519542283298BoaDent Marcin 

Krywult

 48,1240Opakowania z papieru i tektury150101K74.14.A2400659829490354967PMS 4I Przemysław 

Bule

 24,5690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0780Opakowania z papieru i tektury150101F45.21.E2781044396422815839ZAKŁAD 

SPECJALISTYCZNYC

H ROBÓT 

GÓRNICZYCH "ZSRG" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania ze szkła150107

 0,1700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1290Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2540Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521294705741890627GABINET 

KOSMETYCZNY"DIUN

A"IWONA ZANDER

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2401033175732607483Specjalistyczna 

Przychodnia Lekarska 

s.c.

 0,3227Opakowania z papieru i tektury1501012431706626421747219 KABOS 

KATARZYNA 

BORYCKA

 0,0914Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081500504735730031501Przedsiębiorstwo 

Usługowo Handlowe 

"BODAR" Dariusz 

Bożek

 0,6000Zużyte opony160103

 0,2400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052728504726421502676P.T.U. KOSERWATOR 

Kwaśny Bogusław

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

1987



 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701456929690077142Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Zofia Augustyniak

 4,0800Skratki1908010721824045482376202GMINA DĘBOWIEC

 0,1200Zawartość piaskowników190802

 4,6900  0.75Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0220Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182780977166422821774PANEL-SPEC Sp. z 

o.o.

 0,3070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1070Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.14.D3563669756751265009DIAGNOSTYKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 110,8820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 4,2640Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,9540Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0560Opakowania z papieru i tektury150101A01.23.Z151560383FRUITEX 

CONSOLIDATED 

Ferma Tuczu Trzody 

Chlewnej Sp. z o.o.

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1300Żelazo i stal170405

1988



 1,0150Zmieszane odpady opakowaniowe1501063699406169372710352CECHO Sp. z o.o.

 83,0010Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012429549606351830598HEDAR Centrum 

Serwisowe Sp. z o.o.

 35,5500Żelazo i stal170405

 1,2600Zużyte opony1601032429509849691605815LEBOPOLL 

LOGISTICS SP. z o.o.

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 351,9900Zużyte opony160103276191256Hurtownia i Serwis 

Opon MISZTAL Sp.j.

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 02 071802082720252426290020390PRIMA ANDRZEJ 

TUSZYŃSKI

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033688084125732646804INK ME Marek Gradzik

 2,1700Żelazo i stal1704052404585819372501648WYROBY HUTNICZE 

DOFAK II SPÓŁKA 

CYWILNA A. DOBISZ 

A. WOJCIESZYK

 8,1970Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201020080086625840253645INVESTA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 21,5240Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 415,3220Żelazo i stal170405

1989



 4,0000Zużyte opony1601032723259786480002780CENTRUM USŁUG 

MOTORYZACYJNYCH 

S.C. WOJCIECH 

CHODKIEWICZ, 

TOMASZ 

CHODKIEWICZ

 0,8000Syntetyczne oleje hydrauliczne130111O90.02.Z2701353286340128630Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

 2,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 983,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 415,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 389,6000Opakowania z metali150104

 39,0000Opakowania wielomateriałowe150105

 3 457,9000Opakowania ze szkła150107

 0,3490Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,1000Zużyte opony160103

 0,7900Filtry olejowe160107

 1,5000Metale żelazne160117

 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1990



 51,3000Żelazo i stal170405

 0,5000Złom żelazny usunięty z popiołów 

paleniskowych

190102

 155,4800Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

190107

 232,1020Żużle i popioły paleniskowe 

zawierające substancje niebezpieczne

190111

 0,7900Popioły lotne zawierające substancje 

niebezpieczne

190113

 6,9780Odpady z pirolizy odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

190117

 8 998,1000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 32 768,8000Inne niewymienione odpady190599

 699,1000Papier i tektura191201

 261,6000Metale żelazne191202

 1 521,1000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 21 039,9000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 51 579,4000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101DI26.65.Z1502087445731211783WŁODAR TRADE 

Wiesław Włodarczyk 

sp. j.

 3,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033693315809542787320APO STOMATOLOGIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

1991



 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0180Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182775834556482388890KIESOW POLSKA Sp. 

z o.o.

 0,6119Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 0,2042Alkalia trawiące110107

 0,6246Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,2753Inne emulsje130802

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0430Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0531Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,1231Chromiany (np. chromian potasowy, 

dwuchromian sodowy lub potasowy)

160902

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z276984229APTEKA 2001 Alicja 

Fatyga i Jerzy 

Wesołowski Spólka 

Jawna

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032771885529542319228TATUOWANIE 

ARTYSTYCZNE 

DOMINIK KOBRYŃ

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092719975176440025125APTEKA Jolanta 

Akartel

 1,6200Zużyte opony1601032707246226471003260USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

RABAS MICHAŁ

1992



 0,0244Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2733250066471216748INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

JOANNA 

KIERA-STOLARSKA

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0001Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 135,5910Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303082416148605472065653DOMINOPACK 

DOMINIK WIECZOREK

 3,3840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.11.A0004720065470050417ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

"ZGODA"

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412016026312499225JBD-MED Joanna 

Dobrzańska

1993



 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2724313806491086579SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JACEK 

KOCOT GABINET 

CHIRURGICZNY

 4,0700Żelazo i stal1704051503527029490013137ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY 

RURMEX KUC 

DARIUSZ

 0,8500Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.81.B2707317406420411204Cukiernictwo - 

Produkcja i Sprzedaż 

Krzysztof Kuźnik

 0,8500Inne niewymienione odpady020699

 0,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Metale żelazne160117

 1,1240Odpady tworzyw sztucznych0702131500275115730114888A.P.J. Sikora S.J.

 0,0900Inne niewymienione odpady100899

 49,5690Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 17,4220Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,6400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0800Wodne ciecze myjące120301

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1994



 0,4180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400948256311979696HECHT KRZTSZTOF 

STUDIO TATUAŻU 

ARTYSTYCZNEGO " 

NEVERLAND "

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100722865985531782251PHU Maria 

Krakowińska

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434485316312507686AP STUDIO 

STYLIZACJI DŁONI I 

PAZNOKCI ANNA 

BUTRYN-POSACKI

1995



 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180008685146391725979REGIONALNE 

CENTRUM 

KRWIODAWSTWA I 

KRWIOLECZNICTWA 

W RACIBORZU

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,4300Żelazo i stal170405

 12,5390Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 12,4030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0380Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5760Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0030Kwas fluorowodorowy060103M80.30.C0000013476340197134Uniwersytet Śląski

 0,0150Odpady zawierające rtęć060404

 0,0086Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,2495Opakowania ze szkła150107

 0,3862Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

1996



 2,4040Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 4,4700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,8200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1990Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0650Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0160Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0520Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 7,7120Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0372Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,1104Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0600Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0570Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0590Inne baterie i akumulatory160605

 0,2440Aluminium170402

 3,0170Żelazo i stal170405

 0,0810Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

1997



 0,0430Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,1310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700443476481013515PRYWATNA 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"VITA" BOGDAN 

MĘDREK

 0,0070Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201213626732246312658988AURATOR sp. z o.o.

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1998



 0,1800Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 5,4610Miedź, brąz, mosiądz170401

 74,9740Żelazo i stal170405

 1,2880Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 13,6300Opakowania z papieru i tektury1501010924914375591739514H 500 SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ G 500 SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO - 

AKCYJNA

 0,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B2720497392220023435Pomoc Drogowa Auto 

Naprawa Złomowanie 

Samochodów Lidia 

Kapustka

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 15,5610Zużyte opony160103

 0,5100Filtry olejowe160107

 0,0250Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1250Płyny hamulcowe160113

 0,7300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 414,0090Metale żelazne160117

 7,0150Metale nieżelazne160118

 7,4170Tworzywa sztuczne160119

 19,7250Szkło160120

 0,2800Inne niewymienione odpady160199

 6,0350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

1999



 0,1960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031507948909490013290NZOZ PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ 

BARBARA 

KURCZYCH

 20,8280Odpady tworzyw sztucznych0702133817141879492235155PPH "LIMAK" Sp. z 

o.o. sp. k.

 0,2000Inne niewymienione odpady120199

 0,5340Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 21,3620Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768462896471780503NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA EWA 

STERNADEL-RĄCZKA

 118,7500Opakowania z papieru i tektury1501010110635845260250475"RUCH" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 21,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 46,2700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416535286332210995GASTRO-CLINIC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0330Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082706329892220006081Mirosław Kozański

 0,0260Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090154984511181691792COSMEDICA Sp. z 

o.o.

2000



 12,7600Opakowania z papieru i tektury1501012766619706342349950"CARTONPLAST 

POLSKA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,1100Opakowania z tworzyw sztucznych1501020705292755530004221PRZEDSIĘBIORSTWO 

DRZEWNE RACZEK 

ALEKSANDER

 0,4500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 4,5000Odpady tworzyw sztucznych0702133689930429492223695KLIMEK-TFP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AK

CYJNA

 49,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4700Opakowania z papieru i tektury1501012783134856511335756IMMUNIQ BEATA 

SOLON-GOGOL

2001



 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032710785036341042942NZOZ DENTAL CLINIC 

GRAŻYNA JASZCZA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718901336291043424INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA dr n.med. 

WRÓBEL BEATA

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400277119691397386GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"VIDENT" S.C. 

BABIŃSKI WITOLD, 

BABIŃSKA AGATA

 0,5400Zawartość piaskowników1908022412172606291824624ERMAX Magdalena 

Kozik

 0,2700Papier i tektura191201

 0,1100Metale żelazne191202

 8,1500Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703811865471029141SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.MED.ROMAN 

MOSKAŁA 

SPECJALISTA 

REUMATOLOG

2002



 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022780151216431463481NZOZ,  CENTRUM 

STOMATOLOGII 

GRZEGORZ OGIŃSKI

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,4800Opakowania z papieru i tektury1501013673661659372695546 JTR MARKET 3 

SPÓŁKA CYWILNA 

JACEK RYŁKO, 

TOMASZ ROSZKO

 1,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130011008385530100189Bank Spółdzielczy w 

Gilowicach

 0,2750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0480Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012780756726462601412GABINET 

WETERYNARYJNY 

"AGA-WET" 

AGNIESZKA 

GALIŃSKA-PIOTERCZ

AK AGNIESZKA 

KARCZ S.C.

 0,5500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776012596462525823"PRZYCHODNIA NR 4" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

2003



 0,1010Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802406947555482532978C.W.S. "GWAREK" 

Adrian PODOLSKI

 396,7400Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 

i 10 13 13)

101306DG24.62.Z0163315305262451634Mapei Polska Sp. z 

o.o.

 0,0000Wybrakowane wyroby101382

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 28,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 23,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 99,9600Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6640Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6920Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,5800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 78,2700Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0000Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. 

koncentraty) inne niż wymienione w 16 

10 03

161004
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 0,0000Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 109,1100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,4650Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0240  0.00Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

1610012774027106452241343FHU "INTER-FOTO" 

S.C. ARTUR 

CYPLIŃSKI, 

GRAŻYNA 

CYPLIŃSKA

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722763466341039182SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. 

GABRIELA 

SOBOTA-TRZCIONKO

WSKA

 0,0098Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022433585559591428727Gabinet Weterynaryjny 

ZWIERZYNIEC 

Katarzyna KOŻUCH

 34,5000Wody popłuczne i ługi macierzyste0706012735049446442452400ROWIS SYSTEM 

SPÓŁKA JAWNA 

M.SIEMIŃSKI I 

ST.WILK

 1,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z1503674025741307220P.P.H.U. 

"FUNDAMENT" Robert 

Mańczyk

 21,3200Zużyte opony160103

 0,1060Filtry olejowe160107

 0,0210Płyny hamulcowe160113

 0,2110Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

2005



 496,7920Metale żelazne160117

 21,9090Metale nieżelazne160118

 18,1900Tworzywa sztuczne160119

 7,4720Szkło160120

 8,1630Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8680Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728167319372372754"ARS-DERM" S.C. 

NZOZ TERESA 

LESIŃSKA, ALINA 

NIEDZIELSKA, 

MAGDALENA WOLNY 

PORADNIA 

DERMATOLOGICZNA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143691189165492186325TOMASZ HOŁYSZ 

NARZĘDZIA I SERWIS

 0,0300Inne baterie i akumulatory160605

 0,0010Opakowania z papieru i tektury150101F45.21.F2433311025730002729Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

WOMAX Wojciech 

Musiał

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z drewna150103

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,3950Opakowania z papieru i tektury1501012765717576342343580BP SERVICE CENTER 

PILOT SPÓŁKA 

JAWNA

 0,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0028Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 2,0150Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082427510322050002893Falch Gmbh Sp. z o.o. 

Oddział Katowice

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407869489542617078NZOZ WITMED S.C.

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021500677465731095696PAWEŁ MAZUREK 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 15,4700Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401081519662705771830239KRISBUT Sp. z o.o.

 4,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

2007



 0,0900Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032419446516272612453LEK. WET. ROBERT 

IMIOŁO

 7,7320Odpadowa tkanka zwierzęca020202G52.11.Z0160874541230870320Schiever Polska Sp. z 

o. o.

 75,8890Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 203,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 1 802,7790Opakowania z drewna150103

 56,9600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 53,7600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 22,5200Żelazo i stal170405

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132720015956351637051PRZEDSZKOLE NR 7 

W ŁAZISKACH 

GÓRNYCH

 0,0504Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318I60.21.A2705631886342272762PKM Katowice Sp. z 

o.o.

 15,3850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 9,0000Zużyte opony160103

2008



 2,0800Filtry olejowe160107

 2,2200Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 12,1900Metale żelazne160117

 2,2300Tworzywa sztuczne160119

 2,7700Szkło160120

 0,4600Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 2,8800Inne niewymienione odpady160199

 0,0480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508734769491884130STOWARZYSZENIE 

OPIEKI HOSPICYJNEJ 

ZIEMI 

CZĘSTOCHOWSKIEJ

 0,4000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112415431719492140561GLITTERLAB SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,3200Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,9000Zużyte opony160103F45.21.D2710891516260337372Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

CAL-BAU Zenon Klyta

 20,3420Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010705083335470048596MECHANICZNY 

ZAKŁAD 

PRODYKCYJNO-USŁU

GOWY "RAMECH" 

SPÓŁKA CYWILNA 

GRZEGORZ I JAKUB 

RAWICKI

2009



 0,2000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1550Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2766208756272354206NZOZ Centrum 

Medyczne HAJDUKI 

Sp. z o.o.

 0,0750Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011515862479491763544MIEJSKI SZPITAL 

ZESPOLONY

 0,0060Roztwory utrwalaczy090104

 25,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0620Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3840Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

2010



 0,1740Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,0500Żelazo i stal170405

 1,4580Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 64,3190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 27,0320Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012712872306480009718MECHANIKA 

PRECYZYNA 

ZBIGNIEW 

POTASZYŃSKI

 0,4000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0230Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180035428886480001792BIURO PROJEKTÓW 

'KOKSOPROJEKT'SP

ÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 17,2400Odpadowa tkanka zwierzęca0202022419068926471714392BEATA OPIŁA 

ZAKŁAD MASARSKI

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4830Zmieszane odpady opakowaniowe1501060702934605470044859P.U.H. " 

INSTAL-SANIT " Adam 

Sopiak

 1,3600Opakowania z tworzyw sztucznych1501021521727725741512374ZPH "BENIX" MORDAL 

KATARZYNA

2011



 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091918738725932178934MEDIX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721733395532086080NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

AL-MED. SC. JERZY 

BRASSE, WANDA 

BRASSE

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 32,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012782344039542474868PLASMA SYSTEM 

SPÓŁKA AKCYJNA

 6,1200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,8000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 13,6000Inne niewymienione odpady120199

 2,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1450Opakowania z drewna150103

 1,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2630Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6800Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 3,8000Żelazo i stal170405

2012



 1,3400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,7800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1925Opakowania z papieru i tektury1501011502331275731421405PHU "AnDa"Anna 

Dadok

 0,0575Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5700Odpady tworzyw sztucznych0702132419297815482642885ZAM-MET SZAJTER 

SPÓŁKA JAWNA

 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5080Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0060Aluminium170402

 0,1590Cynk170404

 3,8710Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

1603042408142545771933985P.P.H. KRISBUT-NET 

KRZYSZTOF CZYŻ I 

EWA KUZIOR S.J.

 14,0800Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z2769568369542357269"PULS-MED" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0040Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,2380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

2013



 0,2462Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733312256391449002DUODENT S.C. 

HALINA I DARIUSZ 

ŚWIERKOSZ 

GRUPOWA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0148Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052714153206461082654Stefan Orendorz

 0,0550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1950Filtry olejowe160107

 0,0350Płyny hamulcowe160113

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082773257476491247077PERFECT Mechanika 

Pojazdowa Stanisław 

Kotnis

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny hamulcowe160113

 3,7600Inne niewymienione odpady020399DG24.20.Z2710340036320200270ASPLANT-SKOTNICC

Y SPÓŁKA JAWNA

2014



 0,6200Przeterminowane środki ochrony roślin 

I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

070480

 3,2000Przeterminowane środki ochrony roślin 

inne niż wymienione w 07 04 80

070481

 2,6400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DA15.98.Z0027591145771975883JURAJSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 44,1110Opakowania z papieru i tektury150101

 37,8460Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 51,7400Opakowania ze szkła150107

 0,0360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

2015



 0,0140Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1770Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8800Żelazo i stal170405

 0,9600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,1200Skratki190801

 339,4200  48.45Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764711456341763021INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA PIOTR 

LEWANDOWSKI 

ALKAMED

 1,2600Żelazo i stal1704052431404025482662072BC SERVICE Sp. z 

o.o. Sp. K

 98,8400  20.00Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 43,1840Metale żelazne191202

 161,2700Tworzywa sztuczne i guma191204

2016



 0,0068Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732502546461919477Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Dariusz Machniak

 0,0310Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731320176462387901ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

 0,3440Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706647886341397208N.Z.O.Z. GRUPOWA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

CHORZÓW STARY 

FRANCISZEK PILCH

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,5200Odpady tworzyw sztucznych0702132407813426462804109SCHOCK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0530Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3,0800Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 4,1600Inne niewymienione odpady120199

 3,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

2017



 1,8200Opakowania z metali150104

 0,2200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Inne baterie i akumulatory160605

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031208654907352061843EWA SKWAREK 

NZOZ CENTRUM 

MEDYCZNE EV-MED

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132416142506443457434KANCELARIA 

NOTARIALNA - 

MAŁGORZATA 

DERDAS-DZIEWIT - 

MIROSŁAWA 

SKŁODOWSKA - 

NOTARIUSZE 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,6600Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402221514857765732336311FIRMA 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWA 

BORSETTA PIOTR 

GONDRO

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2018



 0,5230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2762584056342304640MEKMED s.c.

 16,5830Zmieszane odpady opakowaniowe1501063000380007871995610DEPENBROCK 

POLSKA SP. Z O.O. 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 4,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 21,5600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 241,3700Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712405246341063571Praktyka 

Stomatologiczna 

Jolanta Bednarska

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033629508536511623188GABINET 

PODOLOGICZNY 

MUSIOŁ AGNIESZKA

 138,7700Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208O90.02.Z0704533365531000805BESKID ŻYWIEC Sp. 

z o.o.

2019



 0,3800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 269,9630Opakowania z papieru i tektury150101

 572,5870Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 163,7120Opakowania z metali150104

 124,1700Opakowania wielomateriałowe150105

 2 039,4850Opakowania ze szkła150107

 6,0800Zużyte opony160103

 0,5200Metale żelazne160117

 41,6760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2860Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1 499,4000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 5 630,9200Inne niewymienione odpady190599

 182,4060Papier i tektura191201

 51,9200Metale żelazne191202

 3,7730Metale nieżelazne191203

 196,1600Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 2 369,2480Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 9 302,4400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0025Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092719018656320005172APTEKA 

PARACELSUS 

GRAŻYNA 

BARAŃSKA

2020



 0,6800Wody popłuczne i ługi macierzyste0701012435382575732849200GRUPA DYNAMIC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0520Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 27,8600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043565606608671681244MARCIN TRZCIŃSKI - 

DOHAL

 0,6000Opakowania z papieru i tektury1501010107126845261002667CAT POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769169952220717439"NOVODENT" 

PRYWATNY 

OŚRODEK 

STOMATOLOGII S.C. 

W MYSŁOWICACH

 0,0600Aluminium1704021521374979490113979SEBASTIAN FENIG 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE "FENIX"

 4,0000Żelazo i stal170405

2021



 4,6600Opakowania z papieru i tektury1501013649740075252669107RETAIL PARK RAWA 

KATOWICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,6040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033608996165771977853ZAKŁAD 

OPIEKUŃCZO-LECZNI

CZY "ZŁOTA JESIEŃ" 

A. PĘKALSKA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,4280Opakowania z tworzyw sztucznych1501022404216616471829244Firma Handlowo - 

Usługowa "INSTAL 

PLUS" Krzysztof 

Krzyżok

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032777924436422575051INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANITA 

OLEŚ-KRYKOWSKA

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142777354746422181613VIMEX sp. z o.o.

 0,0620Aluminium170402

 0,0890Żelazo i stal170405

 0,0000Papier i tektura191201

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413485586312468029AQUARIUS TATTOO 

Adam Magdziej

2022



 7,2210Opakowania z papieru i tektury1501012780346676321843490BIURO-LAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,4050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Żelazo i stal170405

 1,0068Opakowania z papieru i tektury1501012769840116341697092PHU ASIA JOANNA 

BIELAK

 0,1292Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709901706271051656GABINET 

KOSMETYCZNY 

HELENA HELGA 

WOLSKA

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033631849356412358412PazurkoMania 

KATARZYNA 

ŚWIDERSKA

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.53.B2737020296331943916Centrum Zaopatrzenia 

Budowlanego HADEX 

Sp. z o.o.

 0,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3200Zużyte opony160103

 2,5800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,4200Odpadowa papa170380

 0,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 11,9800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142434744515472149344NZOZ PORADNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO 

BARBARA 

ADAMUS-SIBIK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0483Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 7,0240Opakowania z papieru i tektury1501010728759815471984576PRAVDA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 1,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0750Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,6800Opakowania z papieru i tektury1501013609563146462937158"WYSOCKI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA"

 0,1850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 12,4200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502036320313337790000250"SWEGON" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,5100Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402222761919026421902660JARDEX USŁUGI, 

HANDEL, 

IMPORT-EKSPORT 

JACEK RADECKI

 0,4000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111
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 0,3060Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,2600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162739201406511225683F.H.U. "SELTA" 

SYLWESTER 

DZIAŁKOWSKI

 0,2470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0729301315472016229GABINET 

STOMATOLOGICZNO-

LEKARSKI S.C. 

KRYSTYNA 

PERLIŃSKA-TERECH, 

JACEK TERECH

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764734636262460332SALON FRYZJERSKO 

- KOSMETYCZNY 

MAGDALENA JANIK

 0,0315Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

1406042402416706341043781IWANOWICZ 

EKOLOGICZNE 

USŁUGI PRALNICZE 

MARIANNA 

IWANOWICZ

2025



 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418562726312360177Przychodnia 

Stomatologiczna 

COSMO-DENT Anna 

Wieczorek-Torońska

 0,2500Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222008007154P.P.H. RETRUS

 0,0600Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,3700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0620Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 32,0000Inne niewymienione odpady1701828500218868730005511ABM SOLID S.A.

 0,1000Zużyte opony1601031503656915771673679P.U.K. SANIKO Sp. z 

o.o.

 0,1610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032311188506151845951PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWE "VIP 

DENTAL CLINIC" 

SPÓŁKA CYWILNA 

JOANNA 

ZAKRZEWSKA-KRYS

TA, SZYMON KYSTA

 0,0420Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I63.11.C2724250422220021732"PLACMAT" Sp. z  o.o.

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092406936036492211874Apteka Sikora S.C.

 0,0071Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091505183095741567257APTEKA PRYWATNA 

MGR FARMACJI 

ZENONA 

KOŁODZIEJCZYK-BRO

DA I MAREK BRODA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032705781616341098776INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA HANNA 

MICHALIK

 18,5950Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016310874847811590772MULTISTAL& 

LOHMANN Sp. z o.o.

 41,3500Żelazo i stal170405

 0,0057Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186725492117962427320SEMMELROCK  

STEIN+DESIGN Sp. z 

o.o.

 11 172,8800Wybrakowane wyroby101382

 1,9300Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 129,7650Opakowania z drewna150103

 0,8200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 53,4300Metale żelazne160117

 477,9500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0050Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.20.Z2419551529491861608Gabinet Weterynaryjny 

Bartek-Bartłomiej 

Kucia

 0,0050Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130007229406342386649Szkoła Podstawowa Nr 

10 im.M Skłodowskiej 

-Curie w Katowicach

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,9080Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052765964806390011775FIRMA "AIMMS" 

KRYSTIAN KŁOSEK

 0,0500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0500Opakowania z drewna150103

 0,0200Opakowania z metali150104

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0723294975471902650Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"LARYNGOLOG" S.C.

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0390Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032428324926342665102RADEMENES EWA 

CHRONOWSKA

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033684618429371512590FRYZJERSTWO 

MĘSKIE WANDA 

MUCHA

 152,3800Odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

061002DG24.15.Z2715155996270011643ZAKŁADY AZOTOWE 

CHORZÓW SA

 290,3700Inne niewymienione odpady061099

 1,4200Inne niewymienione odpady070199

 130,9400  20.95Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 07 06 

11

070612

 57,7200Ziemia bieląca z rafinacji oleju070680

 2,3200Inne niewymienione odpady070699

 859,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw 

płynnych

100104

 0,0060Odpady spawalnicze120113

 0,0050Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,0100Inne emulsje130802

 0,8750Opakowania z papieru i tektury150101

 17,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8200Opakowania z drewna150103

 1,9130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,3700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4710Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,1910Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 4,1000Zużyte katalizatory zawierające metale 

przejściowe lub ich związki inne niż 

wymienione w 16 08 02

160803

 0,3600Drewno170201

 107,0300Żelazo i stal170405

 1,3800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,2020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z277924040NZOZ "Studio Dental"

 0,0310Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4185Opakowania z papieru i tektury1501013674665189372695629Aleksandra Trzopek

 0,1007Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5340Zmieszane odpady opakowaniowe1501063607041859372311592Pracownia Fryzjerska 

Karolina Gluza

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090034747969540003188Eskulap Wiernek 

Spółka Jawna

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733450846331019864Konrad Cichoń

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7000Odpady tworzyw sztucznych070213G51.90.Z0035205336520005449NKT CABLES S.A.

 6,7330Odpady z dodatków inne niż 

wymienione w 07 02 14

070215

 70,5000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 20,4800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,8800Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 943,8000Inne niewymienione odpady120199

 1,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 9,8000Opakowania z papieru i tektury150101
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 44,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 234,4000Opakowania z drewna150103

 13,3000Opakowania z metali150104

 2,3230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,7820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0520Opakowania z papieru i tektury1501010700253105480000734YUMACOM ZBIGNIEW 

KRECZKO

 0,0650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0640Opakowania z metali150104

 0,0030Opakowania ze szkła150107

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722923865471880150"SALUTARIS" Sp. z 

o.o.

 0,0430Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782037106481364597USŁUGI 

KOSMETYCZNE 

IWONA GROSZEK

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033629668906521725855NZOZ "SALUS" Spółka 

z o.o.

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022403354605481070932PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

MIROSŁAW KOSTKA

 0,3150Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,2560Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082767187816331048021F.H.U. "MIX" 1 Adam 

Pszenniak

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Filtry olejowe160107
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502659435771136326WANDA 

JEZIOROWSKA 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,1120Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205E41.00.A2775065036292188426Przedsiębiorstwo Usług 

Wodociągowych HKW 

Sp. z o.o.

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1690Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,6390Żelazo i stal170405

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092431476636492104434FAR - MED 

KOLASIŃSKA OLGA

 50,8710Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011513895295751004030P.H.U. DEDAL Bryłka 

Zygmunt

 6,9900Żelazo i stal170405

 0,1380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734139056291849512ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ELMADENT" 

ELŻBIETA 

FABIAN-CAPIGA, 

MAŁGORZATA 

FABIAN-LASKOWSKA 

I WSPÓŁNICY - 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501010704472585470294740"HA-RA" GAŁDYŚ 

SPÓŁKA JAWNA

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729566736291343698GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DR N.MED.TOMASZ 

LIPSKI LEKARZ 

SPECJALISTA 

PROTETYKI 

STOMATOLOGICZNEJ

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032715185639541030684SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

PEDIATRYCZNY, 

PRACOWNIA EEG 

BARBARA 

SZWED-BIAŁOŻYT

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033801074916521707981Beauty Day Julita 

Łukosz

 2,8600Opakowania z papieru i tektury1501010729210896521644111"KMG" STOLARKA 

Sp. z o.o.

 12,1330Aluminium170402

 2,6770Żelazo i stal170405

 846,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012701251699690079187P.U.H. JULKAN s.c.

 846,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,1580Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090128590105250004237PRZEDSIĘBIORSTWO 

ZAOPATRZENIA 

FARMACEUTYCZNEG

O 

"CEFARM-WARSZAW

A" SPÓŁKA AKCYJNA
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2710754046340010578Prywatny Gabinet 

Alergologiczny,laryngol

ogiczny Janusz 

Czarski

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776508559542390060ALTERMED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,0200Zużyte opony1601032417605956312355874Opony Gliwice 

Szczygieł Edyta

 0,2140Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802402505805532337234AGAWA S.C. Firma 

Handlowo-Produkcyjno-

Usługowa Katarzyna i 

Jarosław Czech

 0,2300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.88.Z2768063216442996531P.P.H. "Varia" Sp. z 

o.o.

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9700Opakowania z metali150104

 1,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,1960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2774873786422714245NZOZ ON ONA ONO

 0,0490Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 26,4500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040208210238982089447"DEV POL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ INVEST" SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,0080Opakowania z papieru i tektury1501016709569527962069837KOMSTAL Michał 

Kowejsza

 1,5800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,5000Żelazo i stal170405

 0,5560Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012401559309691421653Multivalve Sp.z o.o.

 17,7540Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,7200Zużyte opony1601032715597286330000101HANZLIK BOGUSŁAW 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "HADEX"

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213273914576P.P.H.U. "ECHO" 

Gabriela 

Roczkalska-Drożdż

 0,1700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,8400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,6250Opakowania z tworzyw sztucznych150102DH25.22.Z2735170886451492391ALTER-EGO Jacek 

Maniurka

 0,7980Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082436116179541748766AUTO SERWIS 

MENMAR MARIUSZ 

MENDAK

 6,3000Zużyte opony160103
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 0,1000Filtry olejowe160107

 0,2410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022415782875482615061BTC CZAPKA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,6270Filtry olejowe160107

 0,1570Inne niewymienione elementy160122

 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201212718181306290017034"POLDIAM" JÓZEF 

EDWARD

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5600Żelazo i stal170405

 5,5960Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030035259156260000678P.P.H.U. HANPOL 

ZBIGNIEW CZEKAJ, 

KAZIMIERZ 

HORBULEWICZ SJ

 31,2800Opakowania z papieru i tektury150101

 6,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,0200Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,6200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,1970Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1400Aluminium170402

 0,0061Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717169266470512717ARKADIUSZ 

KOWALSKI 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA W 

MIEJSCU WEZWANIA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033614623606423190063Gabinet 

Podologiczno-Kosmety

czny PROFDERM 

KAROLINA 

PIERCHAŁA

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701593816490008643NZOZ "KROM-MED" 

DANUTA MAŚLANY

 0,0430Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802727718806381402737CENTRUM 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "U MICHALIKA" 

BARBARA 

MICHALIK-LANGER, 

JOANNA FRYDRYCH, 

TOMASZ FRYDRYCH, 

TADEUSZ LANGER 

SPÓŁ
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 0,0177Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721837925471475662INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIA 

SZOSTAK-OPALIŃSK

A

 5,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030081052185220000217ALAB LABORATORIA 

Sp.z o.o.

 0,0260Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1800Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0042Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132409797136262921224NASZA 

PRZYCHODNIA- 

DWÓJKA Sp. z o.o.

 0,1800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 42,0000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070604DM34.30.A2781044169542447676DIE TECH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3 752,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 22,7200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,9600Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 5,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,7300Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 4,5900Opakowania z papieru i tektury150101

 4,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7400Opakowania z drewna150103

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3510Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 1,1400Żelazo i stal170405

 0,1890Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508770379490290902GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

RENATA MARZEC

 9,1620Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.14.Z2401101749372456847REDOR SP. Z O.O.

 1,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 6,5250Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 50,2500Metale żelazne160117

 10,0370Metale nieżelazne160118

 0,2050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433729056471423714Stomatologia Aneta 

Gralak - Górska

 286,5740Odpady tworzyw sztucznych0702132769801606332062112ELPLAST EUROPE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0630Inne niewymienione odpady070299

 0,0900Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,0180Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

110116

 0,9190Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,8540Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0030Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 16,4260Opakowania z papieru i tektury150101

 31,2310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,6960Opakowania z drewna150103

 0,2670Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2210Opakowania ze szkła150107
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 0,1470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2240Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0610Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0570Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Inne baterie i akumulatory160605

 0,0100Tworzywa sztuczne170203

 0,0440Aluminium170402

 0,4070Żelazo i stal170405

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501010121952475251551237PREMA S.A.

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G52.31.Z2776725786312334027"DUOS PHARM” Sp. z 

o.o.  Spółka 

Komandytowa
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 0,0250Aluminium170402

 0,0310Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506490759490037385GABINET 

PEDIATRYCZNY 

KRZYSZTOF WÓJCIK

 2,0800Opakowania z papieru i tektury1501010728511475480009037FIRMA HANDLOWA 

TOMASZ WILCZEK

 0,2980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133624855706452544405GRUPA ELHAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4200Opakowania z papieru i tektury1501013685894536412541808Katarzyna Wyciślik

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021503336045732162727NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"PRODENT" 

PRZEMYSŁAW 

JABŁOŃSKI

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,3850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033624716386342846217TWOJE ZDROWIE 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022434994976472417940KARODENT 

KAROLINA 

MARKIEWICZ

 0,0319Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0144Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206O90.02.Z2706678646330003499PPUH "Komunalnik" 

Sp. z o.o.

 0,5900Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,1400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,8200Żelazo i stal170405

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,9500Opakowania z papieru i tektury1501010701024535531009924PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE W.W.M 

"GRUSZKOWIE" 

S.C.GRUSZKA 

WŁADYSŁAW,GRUSZ

KA 

WIESŁAW,GRUSZKA-

WYLECIAŁ MARIOL

 0,4050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202032414028556472517653ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO 

TOMASZNY S.C. 

GERARD TOMASZNY, 

ADAM TOMASZNY, 

ALEKSANDRA 

MACHNIK

 0,3750  0.30Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7230Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 434,1000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109K74.70.Z0034404556380004070Przedsiębiorstwo 

Produkcujno-Usługowe 

PRODREX Sp. z o.o.

 28,2610  1.41Wodne ciecze myjące120301

 0,1890Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 6,2780Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,5300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 212,3780Opakowania z papieru i tektury150101
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 11,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,9760Opakowania z metali150104

 1,2280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0980Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,3000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0250Inne baterie i akumulatory160605

 7,7600Żelazo i stal170405

 3,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 25,3200Metale żelazne191202

 33,8860Metale nieżelazne191203

 322,1600Tworzywa sztuczne i guma191204

 232,3780Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 3 728,4460Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 542,2960Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,4770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103242935565SZPAKMED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

18010327269708864310205131. PUH - INPULS; 2. 

ZAKŁAD OCHRONY 

MIENIA IMPULS S.C. 

JANUSZ DUDEK

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432542126391103924MONIKA KOZIEŁ

 0,0230Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090400591727791938001STOW.APOSTOLSTW

A 

KATOLICKIEGO-KS.P

ALLOTYNI,PROW.ZWI

ASTOWANIA 

PAŃSKIEGO

 0,0370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162769174632220011834PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"EL" SPYRA SPÓŁKA 

JAWNA

 4,4000Gruz ceglany170102

 7,6000Odpadowa papa170380

 0,4400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202032432830189542744227Belfood Sp. z o.o.

 8,3530Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 3,2900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706234822220032279NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"DENTICO" RYBAK 

KATARZYNA

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401874266443011081NZOZ "DENTAL 

PERFECT" CENTRUM 

STOMATOLOGII 

TAMARA 

NIEDZIELSKA

 14,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083635240936482776770AUTO LISTING S.C. 

JOLANTA, ADRIAN, 

ZBIGNIEW LISTING

 0,2800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0000Zużyte opony160103

 0,5800Filtry olejowe160107

 0,2600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092705801816340200988APTEKA POD 

KWIATAMI IV 

B.GAWLIK I 

A.POTYKA SP.J.

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033674614557272815116OMS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409096296481912248PORADNIA 

LARYNGOLOGICZNA 

LEK. URSZULA 

STĘSZEWSKA

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0106Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776066186391318613KUNYSZ WIOLETTA

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502360905731664355SPECJALISTYCZNO-D

IAGNOSTYCZNY 

OŚRODEK ZDROWIA 

PAWEŁCZAK AGATA
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 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033608939679372428897Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna Paweł 

Orczyk

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508510035731062981GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALINA POLAK

 0,1800Opakowania z papieru i tektury1501012705264906390005349PRZEDSIĘBIORSTWO 

PROJEKTOWO-WDR

OŻENIOWE 

"KOLTECH" Sp. z o.o.

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,7700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082428062306391667093Auto Centrum 

Świdergał Adam 

Świdergał

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,2100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8980Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800723304319372234621PUBLICZNE 

PRZEDSZKOLE 

SAMORZˇDOWE NR1 

W JAWORZU

 8,2100Opakowania z papieru i tektury1501010723381605471906145HURTOWNIA 

KWIATÓW RÓŻA sp. z 

o.o.
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 1,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021505155415731032299Marek Stroba 

GABINET 

WETERYNARYJNY

 38,9800Zmieszane odpady opakowaniowe150106276153155Impel Facility Services 

Sp. z o.o. (dawniej 

IMPEL CLEANING Sp. 

z o.o.)

 4,1000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 16,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 97,3200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013658281186443520931CEW SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,9400Gruz ceglany170102

 129,4500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,8600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 115,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3700Inne niewymienione odpady0702991226334307361716338POLSKIE KOLEJE 

LINOWE SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,2100Mineralne oleje hydrauliczne 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130109
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 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1900Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2727084266511030063Praktyka 

Stomatologiczna 

Elżbieta 

Ramuś-Jakubiak

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031507338125731084066SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

OTOLARYNGOLOGICZ

NY 

LEK.MED.GRAŻYNA 

MAKULEC

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400890435532318159GABINET 

WETERYNARYJNY 

"ALFA" MACIEJ 

KWIATEK
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709438096421802562NZOZ PARTUS

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 17,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A2706616206521001488Prywatny Zakład 

Przetwórstwa Drewna 

TARTAK-MEBLE - 

Ślosarczyk Tomasz

 1,2600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3000Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 0,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,0500Opakowania z papieru i tektury1501010035026606341588954SĄD APELACYJNY

 0,0610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0650Żelazo i stal170405
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 0,6870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783478929542497533NZOZ Stomatologia  

Klocek-Świder

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728066666471799939NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO 

GRZEGORZ KIWIC

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 10,6000Zgary i żużle odlewnicze101003DJ27.54.B0004089595480077984ODLEWNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRACY METALI 

NIEŻELAZNYCH W 

USTRONIU

 5,9000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008

 0,7000Inne niewymienione odpady101099

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 7,7000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,5000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,6000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,2700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208K74.60.Z2403067766482574836"Konsorcjum Ochrony 

Kopalń" Sp. z o.o.

 0,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1570Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2470Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 64,6300Żelazo i stal170405

 0,1520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434531185532077052SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANNA 

ROMOWICZ-OSUCH

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082778185626351535474P.U.H. "MARKOS" 

Marek Penkała

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0160Inne niewymienione odpady160199

 0,0140Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

1201170706821669371026932FIBRAKOM JACEK 

ISKIERKA

 0,4170Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2440Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141200110609452027657JCOMMERCE S.A.

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,6500  6.50Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204A01.23.Z0004718576310200498Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna "Przełom"

 9,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Zawartość piaskowników190802

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090027557905770001908APTEKA CENTRUM 

IWONA 

ORŁOWSKA-FLAK

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407157606332162144NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PIELĘGNIARKI S.C. 

LECHOCKA MONIKA, 

RYŚ BEATA

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110I60.10.Z0173197195262557278PKP "Przewozy 

Regionalne" Sp. z o.o.
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 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 655,8000Metale żelazne160117

 0,6060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,1000Szkło170202

 0,5000Aluminium170402

 0,0350Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

0702172402330959371884920P.W. "APREX" Piotr 

Kliś

 0,1670Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,1460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402895696342637519MULTIKLINIKA 

"SALUTE" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1810Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112406675866312528814Elektror Airsystems 

sp. z o.o.

 2,9030Odpady proszków powlekających080201

 0,1100Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0500Odpady spawalnicze120113

 0,1880Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3400Opakowania z drewna150103
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 0,0180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 101,6900Żelazo i stal170405

 4,2600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 3,1200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 521,0000Popiół cynkowy110502DN37.10.Z2775290946431621419CYNKPOL Sp. z o.o.

 0,7600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052711794056270013470BUDOSPRZĘT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,7400Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,0300Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314DI26.82.Z2772374116321801965RYTM-L Sp. z o.o.

 0,0400Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,0350Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0100Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 0,0500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 10,1660Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,7600Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 32,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 4,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Tworzywa sztuczne160119

 0,0980Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 3,0340Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0530Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0210Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 4,8000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801061416598821231171239Farmacja Polska 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w 

organizacji

 0,0033Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 11,5500Opakowania z papieru i tektury150101G52.45.Z0157231101132485041MEDIA MARKT 

POLSKA SP.Z O.O. 

BIELSKO BIAŁA 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 3,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,8300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0780Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214O90.02.Z2407206426462791720EKOREC SP. Z O.O.

 8,8090Żelazo i stal170405

 0,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201092409351996262924754FABMET sp. z o.o.

 0,8000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 30,9000Żelazo i stal170405

2061



 0,3250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033664241339542773683VIGOR POINT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728715116421990575SPORYSZ PIOTR

 2,0400Inne niewymienione odpady0702992208204488411684530PETROBIT  SP. Z O O.

 0,4200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,0600  4.06Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 1,0000Żelazo i stal170405

 1 117,7000Odpadowa tkanka zwierzęca0202020802877814970063144ZAKŁADY MIĘSNE 

SILESIA S.A.

 705,8000  282.30Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 12,5000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 10,0000Inne niewymienione odpady020399

 0,3000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 189,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 156,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,4400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3000Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0410Odpady po autoklawowaniu odpadów 

medycznych i weterynaryjnych

198001

 21,3000Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.62.A0034953386380000669"ZAMEL" Sp. z o.o.

 3,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 3,2000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,0700Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 28,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 13,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0320Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 12,6000Metale żelazne160117

 6,5000Metale nieżelazne160118
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 74,2000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,0000Tworzywa sztuczne170203

 0,3000Miedź, brąz, mosiądz170401

 8,5000Żelazo i stal170405

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401190285732545316INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEKARZ 

AGNIESZKA 

KUDELKO

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429695415482660593INREM GDS Sp. z o.o.

 0,0008Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428786436381805754Monika Przewoźnik 

"Zastrzyk Urody" 

Kosmetyka 

Profesjonalna

 0,0001Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030700200865530009017Laboratorium 

Medyczne MEDIL Dr 

Barbara Piwowarczyk
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707996035531618511NZOZ CENTRUM 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ 

LEK.MED.JERZY 

ŚLIZOWSKI

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401435876262792732NZOZ 

STOMATOLOGIA - 

DAWIEC S.C.

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733598096331019048JAROCH MARIA

 0,0019Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721579269371680382BARBARA 

ANIOŁKOWSKA - 

GABINET 

KOSMETYCZNY

 0,0903Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721671265482126936PRAKTYKA 

LEKARSKA NZOZ 

SPÓŁKA CYWILNA 

DANUTA I JANUSZ 

LEWANDOWSCY

 0,0250Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203N85.11.Z0723407545482268783DZIECIĘCY OŚRODEK 

LECZNICZO-REHABILI

TACYJNY "BUCZE"
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 0,2520Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0250Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402263916271115706SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA IWONA 

GOLACH-NOWORYTA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734292146251713054R-DENT PRYWATNA 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM.SPECJ.OR

TODONTA IWONA 

SZCZEPAŃSKA-RYGI

ELSKA I S-KA

 1,8600Zmieszane odpady opakowaniowe150106DJ27.10.Z0155626925262725801STALMAG Sp. z o.o.

 2,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0705216419371000677ASO FIAT PHU AUTO 

ALEX

 5,3650Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5980Filtry olejowe160107

 0,0600Metale żelazne160117

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0470Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3700  0.00Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400999986262784603NZOZ BREDENT 

BOŻENA 

SZADKOWSKA-BREG

UŁA, LECH BREGUŁA 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703739795471416010Indywidualna Praktyka 

Lekarska Kukla 

Krystyna

 0,9600Inne oleje hydrauliczne130113G51.19.Z2766204806482329338LIFTON POLSKA Sp. z 

o.o. Marek Misiek, 

Mariusz Kuberski

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1600Opakowania ze szkła150107
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 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0000Zużyte opony160103

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030729196329372429514NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"VIVA-MED" MARTA 

WESOŁOWSKA-BABI

ŃSKA, PAWEŁ 

STOKŁOSA SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0019Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419850879372522099FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "SAVINE" Sabina 

Szczotka

 0,0022Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z2733076816461680929PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"OPDENT"

 0,1030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 711,7800Żużle odlewnicze100903DJ27.51.Z1509103555730040380Odlewnia Żeliwa 

WULKAN S.A.

 4 270,6700Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 533,8400Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 0,0080Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 415,2000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431716676481845463INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

"SZKOLMED" LIDIA 

JANIKOWSKA

 2,4500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033660669175761580226DE SILVA HOTELS 

Sp. z o.o.

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 15,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3710Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0000Zużyty węgiel aktywny190904

 2,8000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A2707174156480002136Warsztat Wędliniarski 

"MYRCIK"  M. Myrcik  

Sp. J.

 0,1320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103243616980CENTRUM 

MEDYCZNE MEDAN 

ŚLIWA-RAK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0940Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041514023075741502329UP ROBERT 

KOWALIK
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 6,9740Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013604907786321736883FENEA Sebastian 

Korczyk

 1,3680Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0240Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0660Aluminium170402

 1,4500Żelazo i stal170405

 3,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1840Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208241514169Łukasz PIGUŁA 

SKUTER-TRONIC

 0,2450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,1870Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083669745725742061672FIRMA HANDLOWA 

KORAL SPÓŁKA 

CYWILNA ANDRZEJ 

KORALEWSKI I 

WITOLD JAGIELSKI

 14,8960Zużyte opony160103

 0,0750Filtry olejowe160107

 0,7500Zbiorniki na gaz skroplony160116

 472,9570Metale żelazne160117

 16,2580Metale nieżelazne160118

 1,2600Tworzywa sztuczne160119

 1,2000Szkło160120

 1,1000Inne niewymienione elementy160122

 4,3840Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3000Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050157166985272432041OGP GAZ-SYSTEM

 0,8800  0.88Inne niewymienione odpady050799
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 0,0800Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0190Inne niewymienione odpady070299

 0,0510Odpady spawalnicze120113

 0,0260Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0030Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6220Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2670Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1920Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2680Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 30,7800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0500Tworzywa sztuczne170203
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 0,0450Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0107Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216F45.23.A2705811636340079989ZAKŁAD ROBÓT 

INŻYNIERYJNYCH I 

PREFABRYKATÓW 

BETONOWYCH   

GRAŻYNA STAJER

 216,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 62,0000Gruz ceglany170102

 3 087,1000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 10,0200Opakowania z papieru i tektury1501013645898875272771211FIZAR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091519940875730246124LEX-PHARM 

KLIMASZEWSKA 

RENATA

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723240709372267595NZOZ Centrum 

Medyczne Euro-Med 

Straconka Sp. z o.o.

 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3020Opakowania z papieru i tektury1501012404158736482242695BP SERVICE CENTER 

BARTŁOMIEJ OPIOŁA

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0480Odpady tworzyw sztucznych0702133633544615732858417Stasiński sp.zo.o.

 3,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0641Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704106575481074048INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

DERMATOLOGICZNY 

ANNA 

ZIAJKA-PALUCH

 0,4760Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082720452279690014294Mechanika Pojazdowa 

Jerzy Badura

 0,0267Aluminium170402

 0,5100Żelazo i stal170405

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092412990506252335909KATARZYNA 

ADAMCZYK APTEKA 

"ALOES"

 0,0750Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012709809346351363659GABINET DLA 

ZWIERZĄT - USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

LEK. WET. 

MIROSŁAWA T. 

LEWICKA

 3,9600Zmieszane odpady opakowaniowe1501061433312691080011488WESTINVEST 

GESELLSCHAFT FÜR 

INVESTMENTFONDS 

MBH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ ODDZIAŁ W 

POLSCE

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,6600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,6630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022781210186511409532"V-TWIN-90" 

PALIWODA DARIUSZ
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 0,1830Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800727465519372351746GLOBAL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033653839755521684506NZOZ Dento 

Stomatologia lek. dent. 

Justyna Ogarek

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766744576442951391NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ZDROWY UCZEŃ" 

S.C. ŚMIAŁEK 

MIECZYSŁAWA, 

ZAWALSKA EWA, 

BRODA EWA, 

BINKOWSKA IWONA

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112401426596272549186TECHNICOAT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6000Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 21,4200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 5,5700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,0200Żelazo i stal170405

 0,3200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501011615396657543073900LATEX SERWIS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,6000Zużyte opony160103

 9,9820Miedź, brąz, mosiądz170401G51.57.Z272036599PUH Wielobranżowe 

Import-Export Piotr 

Wrzosek

 13,8400Aluminium170402

 0,2980Ołów170403

 0,6800Cynk170404

 617,1830Żelazo i stal170405

 1,0830Mieszaniny metali170407

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033615401362220899050CENTRUM 

MEDYCZNE 

JAROSŁAW PECOLD 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 8,0000Odpady z kory i drewna030301F45.21.A2720134056410001574Zakład 

Ogólnobudowlany-Deka

rstwo Krystian 

Garbacki
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 128,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 255,9000Gruz ceglany170102

 1,3000Tworzywa sztuczne170203

 63,5000Odpadowa papa170380

 352,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,3000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 50,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,1400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012430937726423181101WRAZIDŁO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,3400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,2400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1300Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0100Inne niewymienione elementy160122

 0,1600Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3000Żelazo i stal170405

 4,3700Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203042761521156462189420PPHU KLAUDIA 

DŁUBISZ

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 4,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 49,5350Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,1220Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,2250Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 70,2600Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.20.A2712006256460323831Hager Polo Produkcja 

Sp z o.o.

 1,0600Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 13,9300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 39,1400Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 47,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 7,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 2,8700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8,2400Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0400Inne baterie i akumulatory160605

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709207486331044945MAŁOLEPSZY 

BOGDAN GABINET 

SPECJALISTYCZNY 

SPECJALISTA 

GINEKOLOGII I 

POŁOŻNICTWA

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030724406456381297140PRZYCHODNIA 

LEKARSKA STIMED 

DR N. MED. MARCIN 

STIEBER

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711697146291037487SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

ORTOPEDYCZNY 

LUBAS-ROK ANNA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709102606291148583GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM. BEATA 

BARTMAN-TYBURA

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090035530016450201351"APTEKA 

PRYWATNA" 

ALEKSANDRA KRÓL

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092417832196443473120MELISA PHARM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110006652486442880691DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ NR 2

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062434623016482334730Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

DANKAI Piotr Zdeb

 0,0850Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205K70.32.Z1501448375751006135Zarząd Gospadarki 

Komunalnej, Lokalowej 

i Ciepłownictwa

 0,7800Zużyte opony160103

 0,0340Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0800Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1790Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 27,3000Skratki190801

 28,3800Zawartość piaskowników190802

 1 475,0000  394.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 28,0000  2.80Osady z klarowania wody190902

 9,0000Osady z dekarbonizacji wody190903

 4 334,0000Kwas siarkowy i siarkawy060101DG24.11.Z8103897848510109326Messer Polska Sp. z 

o.o.

 16 820,0000Wapno pokarbidowe niezawierające 

substancji niebezpiecznych (inne niż 

wymienione w 07 01 08)

070180

 0,1200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2000Inne oleje hydrauliczne130113

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5700Opakowania z drewna150103

 16,7000Opakowania z metali150104

 18,4700Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3610Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,1180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,7000Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434616496252450131PANMEDICA JACEK 

PAŁAC I SPÓŁKA 

SPÓŁKA JAWNA

 831,0560Odpady tworzyw sztucznych0702132720685476440029399PLASTIC 

COMPONENTS AND 

MODULES POLAND 

S.A. (ERSI)

 394,2500Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 97,4920Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0150Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 4,5000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 10,8000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 124,7490Opakowania z papieru i tektury150101

 36,3380Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 99,9950Opakowania z drewna150103

 36,5860Opakowania z metali150104

 32,0800Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 3,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4900Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 41,4700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 12,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Metale żelazne160117

 0,2400Inne niewymienione odpady160199

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 41,9600Żelazo i stal170405

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703800119371034021Prywatny Gabinet 

Lekarski dr n. med. 

Tadeusz Le¶niak

 8,3500Odpady tworzyw sztucznych0702133636237026351837318Devil Design Ryszka 

Mateja Sp. j.
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 303,7900Zgary i żużle odlewnicze1010031500593795730010574PPH EKO-ŚWIAT 

Jarosław Śliwakowski

 30,3730Pyły z gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne

101009

 142,6970Inne niewymienione odpady101099

 97,5270Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0000Inne niewymienione odpady120199

 0,0000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,4500Opakowania z drewna150103

 7,8200Opakowania z metali150104

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 5,9600Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 8,9300Żelazo i stal170405

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102730870092220255789SALON FRYZJERSKI - 

JOLANTA CHRUŚCIEL

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3000Odpady tworzyw sztucznych0702133623770468992772708STAL - MET NIECZAJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,2000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z drewna150103

 1,0600Opakowania z metali150104

 0,0750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

2084



 0,1000Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 800,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 39,8400Inne niewymienione odpady190199

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723109596491067961DZIADOŃ BARBARA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 22,0000Zużyte opony1601032433150899491905079AUTO SERWIS 

MARCIN ZAJDEL

 0,5210Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0160Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800707118445481003309STANISŁAW 

ZOREMBA ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132778840276462306363OLEJNIK EDMUND 

BRAM-STAL

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Inne baterie i akumulatory160605

 0,8800Tworzywa sztuczne170203

 30,3320Żelazo i stal170405

 12,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

2085



 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2766757066442165132Niepubliczny Zakład 

Opikei Zdrowotnej 

DENTINA

 0,2210Opakowania z papieru i tektury1501012431789426292368341Wiktor Cichecki

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721231005532073982SPÓŁKA CYWILNA 

PRAKTYKA LEKARZY 

RODZINNYCH "TESA" 

EWA KAWA, TOMASZ 

KAWA

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0003Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091204342865492096935ANNA 

JONIEC-BIENIEK

 18,0000Odpady żwiru lub skruszone skały inne 

niż wymienione w 01 04 07

0104081502963695741529676I.FIRMA BUDOWLANA 

,,MIR - BUD" s. c. 

Mirosław Skwara 

II.FIRMA 

BUDOWLANA MIR - 

BUD - I Mirosław 

Skwara

 4,7000Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

010413

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411569425482099286INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KAROLINA 

WIDENKA-MACINA

2086



 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501013656714805732870111SILVER STYL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9850Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DM34.30.A0153117485262730914MARPOL Sp. z o. o.

 1,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 160,0000  0.00Wodne ciecze myjące120301

 2,1600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,5600Szlamy i odpady stałe zawierające 

inne rozpuszczalniki

140605

 59,7100Opakowania z papieru i tektury150101

 12,7700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 43,9500Opakowania z drewna150103

 2,2800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 62,0700Metale żelazne160117

 11,3000Metale nieżelazne160118

 0,0470Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

2087



 4,0200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,6900Szkło170202

 7,0000Żelazo i stal170405

 0,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,4130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2400499549491942672NZOZ AVAMED Sp. z 

o.o.

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033624423069372676141KATARZYNA MADEJ

 43,1000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A2409559196262917754JANO A.SERWATKA 

SPÓŁKA JAWNA

 1,5000Inne niewymienione odpady020299

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 4,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 10,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,4000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

2088



 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 12,0000Inne niewymienione odpady1008992406674516252365000MATSERWIS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,5800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 582,2700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0590Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,1000Inne niewymienione odpady120199

 2,2400Inne oleje hydrauliczne130113

 24,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,6200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 12,0000Inne niewymienione odpady190899

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091520582509491152958APTEKA PULSATILLA 

MIROSŁAWA 

MAZUREK

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728606906471029472NSZOZ "EL-MED" 

Elżbieta 

Gierczak-Kłosok

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

2089



 0,2210Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052764716429542274023Imperial Logistics Sp z 

o.o. (dawniej"PANOPA 

LOGISTIK POLSKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ)

 1,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8700Opakowania wielomateriałowe150105

 1,7100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 17,1100Żelazo i stal170405

 0,0173Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704581505481146948Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Jolanta 

Kisza-Szyszkowska

 0,0105Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0360Odpady tworzyw sztucznych0702132727181236441019635ROZMUS Sp. z o.o.

 0,0460Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0630Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800707067489371785738DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ DLA 

PRZEWLEKLE 

CHORYCH

2090



 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,8780Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201052404049292220811606P.P.U.H. FLOMAR 2 

S.C. MARCIN 

DŁUGAJCZYK, PIOTR 

FIGZA

 0,7200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,0800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 22,6200Żelazo i stal170405

 0,0960Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062725049886310022849REWERS - Zakład 

Przezwijania Silników 

Elektrycznych Werner 

Sopalla

 0,6000Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

2091



 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0031Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0010Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 2,5710Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1450Żelazo i stal170405

 0,3453Opakowania z papieru i tektury1501013697723956431609335Lemon - Dawid Korol

 0,1012Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1700Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211N85.11.Z2715033956272323217SZPITAL 

SPECJALISTYCZNY

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0700Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 17,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 11,5100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

2092



 0,3100Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1900Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 6,8200Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033654711885482676861CHRZE¦CIJAŃSKA 

FUNDACJA 

"PRZEDSIONEK 

PANA"

 0,3300Odpady tworzyw sztucznych0702132429076305472142626EPRUS Sp. z o.o. Sp. 

komandytowa

 0,5600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032738418836321413789NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

DENTAL ART IWONA 

ORCZYK

 0,0620Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721847106461036996Specjalistyczna 

Praktyka Dentystyczna

2093



 182,8700Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012417952706462901255PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNE I 

USŁUGOWE 

"CONCRET" SP. Z O 

O

 79,0800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 105,8700Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0222Opakowania z papieru i tektury1501012434082995732704401F.H.U.MARTA MARTA 

GAŁECKA

 0,0023Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778385016272491541"OLO-DENT" A.M. 

ŚWIERK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,6240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080081188536340128593"ACTING" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6240Zużyte opony160103

 0,6100Filtry olejowe160107

 0,6450Metale żelazne160117

 0,0500Szkło160120

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

2094



 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031416677815222908659FUNDACJA DKMS 

BAZA DAWCÓW 

KOMÓREK 

MACIERZYSTYCH 

POLSKA

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100728210575471968086BELSE Sp. z o.o.

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0230Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0310Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 2,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082410290896452104994SZYMCZAK 

KRZYSZTOF 

AUTOMET

 0,0620Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

2095



 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2010Filtry olejowe160107

 0,0370Płyny hamulcowe160113

 0,0030Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1310Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1470Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7250Żelazo i stal170405

 0,2250Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701042401335486443245867Johnson Electric 

Poland Sp. z o.o.

 40,6110Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0600Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 4,8850Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 6,6470Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,2200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,6480Inne niewymienione odpady120199

 0,9600  0.00Wodne ciecze myjące120301

 0,0050Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0550Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 99,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 12,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 58,8020Opakowania z drewna150103
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 0,5000Opakowania ze szkła150107

 4,4500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,8800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 15,2980Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,3140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1830Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0960  0.02Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 4,2400Mieszaniny metali170407

 11,9300Papier i tektura191201

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729698136461164085Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

MARTA 

LEBECKA-STANGRET 

SPECJALISTA 

CHORÓB OCZU

 34,1400Papier i tektura1912012434789579542747059PACKOPACK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

2097



 0,4600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501850265751326437Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny

 37,5000Opakowania z papieru i tektury1501010800716965992953868GRUPA 

PRODUCENTÓW 

OWOCÓW I WARZYW 

"GOSPODARSTWO 

OGRODNICZE 

T.MULARSKI" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1100Opakowania z papieru i tektury1501011506331929490018206Dorota Jakóbczak 

Przedsiębiorstwo 

Handlowe Jakóbczak

 0,0720Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 25,8200Odpady z remontów i przebudowy dróg170181F45.23.A270596087PIDP Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno Drogowe 

Józef Pietryga

 118,3200Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734273855511531468SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA - 

SPECJALISTA 

CHIRURG JERZY 

BRAŃKA

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434659896292468568CENTRUM 

WCZEŚNIAKA I 

MAŁEGO DZIECKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0780Baterie i akumulatory ołowiowe1606013811413085482414954Mechanika i Elektryka 

Samochodowa Jan 

Kasza

 0,0220Aluminium170402

 0,1760Żelazo i stal170405

 0,2310Zmieszane odpady opakowaniowe1501062431537416281881000LAKPROGRES 

Waldemar Zaczyk

 9,4400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013012698587632103063MIRTECH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 44,2400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,6300Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206803688398105751893745PIEKARNIA-CUKIERNI

A ŁUBOWSKI SP. Z 

O.O. SP.K.

 12,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7600Opakowania z metali150104

 0,7100Opakowania ze szkła150107

 6,8000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.98.Z2407805265771933726Mineral Water 

Production Sp. z o.o.

 8,4180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,2800Opakowania z drewna150103

 0,0050Opakowania z metali150104

 0,2400Opakowania ze szkła150107

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0064Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182762337476461981737GACZYŃSKA 

JUSTYNA KRYSTYNA 

KANCELARIA 

NOTARIALNA

2099



 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435536536271717061IDESOCO IDEA - 

CONCEPT - 

SOLUTIONS Piotr 

Jaśniak

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042782266456422484348Dom Dziecka w 

Rybniku

 0,0342Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031514045139491640451STOWARZYSZENIE 

PROMOCJI ZDROWIA 

DZIECI I 

MŁODZIEŻY"NASZE 

DZIECI"

 20,8700Opakowania z papieru i tektury1501012408722866342670310MEGREZ Sp. z o.o.

 0,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0750Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0340Inne baterie i akumulatory160605

 18,9600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,5370Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

2100



 81,4920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 21,8110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8780Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,5350Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,1520Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800704074605470018017"GRABO" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE I CHŁODNIE 

SKŁADOWE 

G.MĘDREK - 

B.GAŁUSZKA 

SPÓŁKA JAWNA

 1,1210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101603735607543025982S.K.K. 

FARM-VET-SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092767365896462448293APTEKA "REMEDIUM" 

KOWALCZYK I 

KOWALCZYK 

SPÓŁKA JAWNA

2101



 2,1200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012436327376452474018ZAKŁAD 

REMONTOWO 

BUDOWLANY-DEKAR

STWO - Krzysztof 

Kopernacki

 22,1400Gruz ceglany170102

 5,4400Drewno170201

 2,0200Odpadowa papa170380

 0,4500Żelazo i stal170405

 0,1000Opakowania z drewna1501033648660688961552710ERAE POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 1,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 1,8000Aluminium170402

 28,1300Opakowania z papieru i tektury1501013021277937822549773LIBERA Sp. z o.o.

 3,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9650Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031517901375771838695Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej

 345,0216Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z0705039855530101361"ALPLA" 

OPAKOWANIA Z 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH Sp. z 

o.o.

 0,3800Inne niewymienione odpady070399

 3,1600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

2102



 29,0440Opakowania z papieru i tektury150101

 19,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,1290Opakowania z drewna150103

 1,7900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,9780Aluminium170402

 103,1200Żelazo i stal170405

 9,9600Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z0003100776292115781Szpital Specjalistyczny 

im. Sz. Starkiewicza

 0,0640Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,4920Żelazo i stal170405

 1,5100Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

2103



 77,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 46,4570Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 2,7940Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734565246491123808"VITAMED"CENTRUM 

MEDYCZNE-NZOZ 

DANUTA PĘDZIK

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080152920705213224223ZEPPELIN Polska Sp. 

z o.o.

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107
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 0,3200Inne niewymienione odpady160199

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022412743056311074914GABINET 

WETERYNARYJNY 

WOJCIECH DUDEK

 0,0200Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022435800296331416252 "MODERNO" 

SYLWIA 

KOCELA-KOZŁOWSK

A INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802033629048306482624675MAGDALENA 

TRZASKA GABINET 

WETERYNARYJNY 

PĘDZĄCY KOCUREK

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140007224896341911734VIII LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄC

E Z ODDZIAŁAMI 

DWUJĘZYCZNYMI IM. 

MARII 

SKŁODOWSKIEJ-CUR

IE

 1,5000Inne niewymienione odpady020399G50.50.Z2403640705482476961GAMIX SP. Z O.O.

 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434010805521667933PAWEŁ MAZUR

 0,1840Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800007318386371910662SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

IM.JANA 

BARANOWSKIEGO W 

SŁAWKOWIE

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1502579555751414897GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEKARZ 

STOMATOLOG 

SYLWESTER 

ŚLUSARCZYK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035922911547712529663Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Celina 

Przybyła-Misztela

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414427316521023490BEAUTY TOUCH 

Marcin Matlak

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214277668281Indra Sp. z o.o.

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

2106



 1,9160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C2766388816272355217NZOZ "LABOMED" 

S.C. WIESŁAWA 

TOBOROWICZ, 

BARBARA RUCIŃSKA

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033617370116462566058STOMATOLOGIA 

Tomasz Pryga

 1,4980Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142730477606462364716MEDMAN LESZEK 

PUDEŁKO

 0,0930Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Kwasy trawiące110105DJ28.51.Z2711501986310113902PPHU KONKURENT 

s.c. Andrzej Kosz, 

Bogdan Moroń

 0,1320  0.99Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 2,1000Odpady z odtłuszczania inne niż 

wymienione w 11 01 13

110114

 0,2600Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030003147966441097150Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna

 0,3600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203N85.11.Z0012810535732299604Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. 

NMP

 0,0640Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4890Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,2460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5980Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 3,4140Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 304,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 1,9650Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 4,4210Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 1,2690Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 7,5000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711798659541107116Praktyka Dentystyczna 

Ewa Górska

 0,3140Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112419375566262995694APD LUBOS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,8310Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0300Zużyte opony160103

 0,5000Filtry olejowe160107

 0,0380Metale nieżelazne160118

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,2060Aluminium170402

 4,8500Żelazo i stal170405
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 0,4400Opakowania z papieru i tektury1501012767000909542310894ALTRA Spółka Jawna

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040728497075532253017BRONOWSCY 

CZERNICHÓW Sp. z 

o.o. Sp.K.

 1,7000Inne niewymienione odpady020399

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 8,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 5,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033641875397342579113KAMA Małgorzata 

Gwoździk

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z276706660Przychodnia Rejonowa 

SPZOZ

 0,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B0703446765470168001FHU KONFEX - Janusz 

Wrona

 2,1050Zużyte opony160103

 0,0580Filtry olejowe160107

 0,0280Płyny hamulcowe160113

 0,2100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 35,0580Metale żelazne160117
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 1,4200Metale nieżelazne160118

 0,6320Tworzywa sztuczne160119

 0,8150Szkło160120

 1,9210Inne niewymienione elementy160122

 0,2980Inne niewymienione odpady160199

 1,4200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B2776343206272424533AUTO-ATUT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,4000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109DJ28.51.Z1509884815731115192P.P.H.U. ARKADIUSZ 

KAREWICZ

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0945Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2726549956471053720NZOZ PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

SŁAWOMIR 

NAGIETOWICZ

 1,9200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.11.Z2720687776420029255PPHU TREX-HAL Sp. z 

o.o.

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8300Zużyte opony160103

 0,3300Filtry olejowe160107

 0,8100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 144,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,3000Odpadowa papa170380

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762329206511133490CENTRUM 

EDUKACYJNO-REHA

BILITACYJNE 

"PROVITA" ROBERT 

TRYBULSKI

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401404369511091451PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

PIOTR OGNIEWSKI; 

N.Z.O.Z. PIOTR 

OGNIEWSKI

 0,8850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140004964265480077895BANK SPÓŁDZIELCZY 

W USTRONIU

 0,0020Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001
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 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735879306341012993Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologii,Położnictw

a i Ginekologii 

Onkologicznej Rafał 

Stojko

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508551945731088874GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA WALCZYŃSKA

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132764957376471055920NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

STOMATOLOGICZNEJ 

KOLARCZYK 

ARKADIUSZ

 0,0001Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0068Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142767656972220042071POWIATOWY URZĄD 

PRACY W 

MYSŁOWICACH

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.24.Z2781776746471503152FERMA DROBIU 

URSZULA BUREK
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 11,4600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010080624506340197217PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROLNO-PRZEMYSŁO

WE "GLOBEX" 

SIWIEC I WODARKA 

SPÓŁKA JAWNA

 62,7600Gruz ceglany170102

 17,7400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,9000Szkło170202

 16,2600Odpadowa papa170380

 4,4400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005001745530100195BANK SPÓŁDZIELCZY 

W ŻYWCU

 0,2190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Odpady zawierające rtęć060404DM35.20.A2723376806270011583ALSTOM KONSTAL 

S.A.

 0,2600Inne niewymienione odpady070799

 35,7200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 264,2300Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 58,6600Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 0,1050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0850Roztwory utrwalaczy090104

 0,5800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 2,9600Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 117,8990Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,1400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 79,6900Opakowania z papieru i tektury150101

 25,8540Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 393,5700Opakowania z drewna150103

 104,0420Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 55,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3900Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 16,4500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 97,9200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 337,3900Metale żelazne160117

 215,3120Metale nieżelazne160118

 4,1200Tworzywa sztuczne160119

 1,7100Szkło160120

 1,4400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 1,4300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1 026,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,4300Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 8,2800Papier i tektura191201

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033693765706452554510Stomatologia 

WA-dental WIOLETTA 

GĘBKA-KIELAR, 

ALEKSANDRA 

WARDAS, CYPRIAN 

KIELAR SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032715500066261083560GABINET 

INTERNISTYCZNY 

MICHAŁ MŁYNARSKI

 1,1700Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680G52.11.Z0008214586490000570SPOŁEM Powszecha 

Spółdzielnia 

Spożywców

 3,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3400Żelazo i stal170405
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406367466452286268NZOZ "MADENT" 

MAŁGORZATA 

HRYNKIEWICZ-MACH

URA

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8050Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206DM34.20.Z0034408576480005100Przedsiębiorstwo 

"TRAMP" J.J. Mikusz 

Sp.j.

 0,8900Drewno170201

 1,2000Żelazo i stal170405

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731477636341604009INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MAREK 

WOJDAK

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080706716599371498832KOMPLEKSOWA 

NAPRAWA 

POWYPADKOWA 

MARIUSZ HUCZEK

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,2400Odpady z dodatków zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

0702142413546079492063381Piotr Jakóbczak 

Jakóbczak Studio
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 0,9600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2400Opakowania z drewna150103

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2410340446452169870MECHANIKA 

POJAZDOWA DIESEL 

ALEKSANDER 

MAZANEK

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 288,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101F45.21.A2712911026291004648Firma Remontowo 

Budowlana BUDEKS - 

Jan Dziuba

 17,2300Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 23,3700Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 137,3600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 133,9300Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 5,5100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DI26.61.Z2762655306422585210LUBAR SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,3300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2300Filtry olejowe160107

 0,5550Kwas azotowy i azotawy060105L75.13.Z0003327076761040909Okręgowy Urząd 

Probierczy
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 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0660Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402633866391010795RENATA 

SZCZYGŁOWSKA-SZ

YMCZAK

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033817760539590632986SZRUMART 

ARKADIUSZ MISIAK

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030709344495531107466HULBÓJ AGATA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA

 0,0810Odpady spawalnicze1201132408315902060000996GASCONTROL 

POLSKA SP. z o.o.

 0,0480Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1800Opakowania z drewna150103

 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,2000Żelazo i stal170405

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703826075471126453Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Lidia Polak

 0,9980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033624835939542758301ROMADENT SP. Z 

O.O. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0680Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716785806481052662SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

URSZULA 

TYCZYŃSKA

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,8400Odpady tworzyw sztucznych0702133651109706482778823BGINDUSTRY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4340Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,3700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143606767676511717587CDR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011500084945730303282PPHU BIREX s.c.

 0,0550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2250Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 12,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1500Drewno170201

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych1501021521153209491842829Przedsiębiorstwo 

Budowlane STROBET 

S.C.

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033680626685472182637PAZURKOWY 

ZAKĄTEK Magdalena 

Kupczak

 7,4000Odpadowa tkanka zwierzęca020102DA15.13.A2705464686450202936Zakład Masarski Jerzy 

Ziaja
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402635934980094293GALERIA URODY 

Karina Stach

 29,3630Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412CB14.21.Z5313588517542524312Górażdże Kruszywa 

Sp. z o.o.

 0,5500Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,4800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0080Inne niewymienione elementy160122

 2,7860Inne niewymienione odpady160199

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,7300Żelazo i stal170405

 0,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080729318285531350907Usługi Transportowe i 

Leśne Wróbel Dorota

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,0620Inne niewymienione elementy160122

 0,2060Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012418034426423148629RYBNICKIE CENTRUM 

EDUKACJI 

ZAWODOWEJ-CENTR

UM KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO 

ORAZ 

PRAKTYCZNEGO

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Aluminium170402

 6,4100Żelazo i stal170405

 247,0000Odpady tworzyw sztucznych0702130117755575261049628PRIMO PROFILE Sp. z 

o.o.

 0,2280Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,3150  0.00Wodne ciecze myjące120301

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 14,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2123



 0,0080Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1000Aluminium170402

 16,2000Żelazo i stal170405

 0,6670Opakowania z papieru i tektury1501013015533587822512416LENTUS sp. z o.o.

 0,1380Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 370,8000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

1012087707339538411003837WIENERBERGER 

CERAMIKA 

BUDOWLANA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,1200Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

12 09

101210

 0,4600Inne oleje hydrauliczne130113
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 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 45,7900Metale żelazne160117

 0,6600Inne niewymienione elementy160122

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 61,5000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021515096959491646761EURO-PIK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033678299846412455836KAMILA KIEŁ STUDIO 

FRYZJERSKIE 

CAMILLA

 0,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082727244026321008267BOLEK MICHEASZ 

AUTO SERWIS

 0,7200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,2398Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 8,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012400571906422889298AL-CON SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 7,3610Aluminium170402
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 9,1820Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413281945472062301EPICENTRUM URODY 

Anna Margas

 0,0130Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012408429487141709081PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

MAREK KORZAN

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 497,7800Inne niewymienione odpady0401992411982256421446989"PRO-EKO2" BECH 

ELŻBIETA

 557,5000Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 3,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051519725885731648103PRO-MEBEL  Błaszak 

Przemysław

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Aluminium170402

 0,2300Żelazo i stal170405

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

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301042764367466262516943PHU "BOMAR" S.C. 

BOŻENA 

GŁOGOWSKA, 

DAMIAN GŁOGOWSKI

 1,2600Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201212431691276511714933ZPHU GALUX 

SPÓŁKA CYWILNA 

TOMASZ 

PAWLUKIEWICZ, 

ZOFIA CELIŃSKA 

PAWLUKIEWICZ, 

DAMIAN 

PAWLUKIEWICZ, 

ADAM 

PAWLUKIEWICZ

 0,3900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0460Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0870Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,1100Żelazo i stal170405

 0,6030  0.10Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033652707516321944819Praktyka lekarska Olga 

Ritter-Pasek

 1,1270Opakowania z papieru i tektury1501012407941036462803452POWER  Sp. z o.o.

 0,9430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 17,9550Opakowania z drewna150103

 0,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 71,2290Żelazo i stal170405

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718597556271044751RENATA RABENDA 

GABINET 

KOSMETYCZNY

 142,0000Wodne ciecze myjące1203011472400555272714495CARBOT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405465466252093990Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

DAGMADENT 

Dagmara Czapla
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 0,0380Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501109329537808951802269Ethos Energy Sp z.o. 

(dawniejTURBOCARE 

SPÓŁKA Z O.O)

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2000Odpady tworzyw sztucznych0702132907807346561494014ZPUE SPÓŁKA 

AKCYJNA

 6,8000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 363,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 29,4000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 25,6000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 47,5000Inne niewymienione odpady120199

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,5000Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 28,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 14,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,8000Opakowania z drewna150103

 0,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3780Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 3,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,2600Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1300Aluminium170402

 1,5200Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0046Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501478605751426280Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Lek. Jolanta BRYLKA

 0,3800Zmieszane odpady opakowaniowe150106F45.33.A0726496649372322851GOMIX Sp. z o.o.

 0,4400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,0100Żelazo i stal170405

 0,2000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,2600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,1390Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802030034502296431012181KLINICZNA 

PRAKTYKA 

WETERYNARYJNA 

PROVET DR HAB. 

ROMAN 

ALEKSIEWICZ

 0,1510Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402220035480236520009016Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

Witold Gwinner

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181520573389491631067MACAR MACIEJ 

ŚWIEBODA

 0,0840Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9000Żelazo i stal170405

 31,0000  9.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204072720623937-23-41-127Polskie Mięso i 

Wędliny ŁUKOSZ Sp. 

z o.o.

 0,7000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 4,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 119,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,3000Mieszaniny metali170407

 0,1680Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082721115279541916838AUTO 

ELEKTRO-MECHANIK

A SAMOCHODOWA 

ZYGMUNT PŁONKA
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 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0300Odpady tworzyw sztucznych0702132711891312220007821Z.P.U "PEGRAL" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8550Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,6800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,2770Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7410Metale żelazne160117

 4,4520Metale nieżelazne160118

 0,1980Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0180Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050721824795482404973GMINA HAŻLACH
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 0,0015Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0049Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1559Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3880Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0258Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7700Żelazo i stal170405

 13,0800Skratki190801

 26,8600Zawartość piaskowników190802

 81,2000  11.33Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 4,9500Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082426060057162437630AUTO-TECHNIC Iwona 

Napora

 0,0360Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080704983855481010870SPÓŁKA CYWILNA 

"AUTO-SIT" SIKORSKI 

LESŁAW TOMICA 

JANUSZ

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 6,4000Zużyte opony160103

 0,4640Filtry olejowe160107

 1,1750Metale żelazne160117

 0,0340Metale nieżelazne160118

 0,7700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1466Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723470006311533919PRYWATNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZA 

SKWIRA-KAPAŁA 

MAŁGORZATA

 0,1060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318K72.30.Z2721715126340134205Centralny Ośrodek 

Informatyki Górnictwa 

Spółka Akcyjna

 0,0130Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033639150959691617600DR&DRJ Sp. z o.o.

 0,3000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112764022339542259153SZPITAL MIEJSKI 

MURCKI W 

KATOWICACH

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

2134



 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,1400Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 17,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769374256331543128PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ALEKSANDRA 

SAMOL-STALMACH

 0,7800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.87.Z0107583215221006096Toyota Material 

Handling Polska Sp. z 

o.o.

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3800Filtry olejowe160107

 0,1500Tworzywa sztuczne160119
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 8,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012762553586332216615JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - 

MIASTO NA 

PRAWACH POWIATU

 2,9000Żelazo i stal170405

 8,1000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 3,1500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111O90.02.Z2772363346312299348EKOMAX Sp. z o.o.

 18,6200Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 0,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,3420Zużyte woski i tłuszcze120112

 86,5200Wodne ciecze myjące120301

 3,6600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 15,8200Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 14,7490Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 13,4800Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0000Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,0460Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 16,4260Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 131,9470Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 13,4350Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0000Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 4,1070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5320Inne baterie i akumulatory160605

 308,2800  0.05Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 17,9000Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 0,0130Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0320Aluminium170402

 0,3200Żelazo i stal170405
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 0,6500Mieszaniny metali170407

 75,4320  0.14Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 270,9500Metale żelazne191202

 33,9280Metale nieżelazne191203

 88,2400Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0000Szkło191205

 4,3610Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 91,2760Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,9000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301102782400886422850333GÓRNICZE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

INWESTYCYJNE  

SP.Z O.O.

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.20.A2705324146311009791USŁUGI 

SAMOCHODOWE 

BOJANOWSKI JACEK

 0,6300Zużyte opony160103

 0,4900Tworzywa sztuczne160119

 0,6300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7000Opakowania z papieru i tektury1501010009721706420000607"SPOŁEM" 

POWSZECHNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW W 

CZERWIONCE-LESZC

ZYNACH

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 126,0200Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303082901413206580002294WYRÓB OPAKOWAŃ 

Z TEKTURY I 

PAPIERU MOSIOŁEK 

TADEUSZ

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415405866292437289NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

DM DENTELCERAMIC 

S.C ZAPAŁA 

DOROTA, 

BOROWIECKI MICHAŁ

 22,1800Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704O90.02.Z2726448156411005806TONSMEIER 

POŁUDNIE SP. Z O.O. 

(Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych 

Sp. z o.o.)

 0,7400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,0020Opakowania z metali150104

 0,4550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 422,9100Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 1 551,4800Tworzywa sztuczne i guma191204

 35 644,8200Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 7 561,7600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 6,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082431823305732844616FRANK-CARS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 3,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0300Filtry olejowe160107

 1,3300Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1240Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380243582525KREDENS ŚLĄSKI 

Spółka z o.o.

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033609121796422594700STUDIO PAZNOKCI 

ADA TOMASZ 

ROSTEK

 0,1000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502I60.21.B2715515896451015834BENEDYKT NOWAK 

NOWAK TRANSPORT

 0,5000Filtry olejowe160107

 0,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132768332236312282980SOŚNICA-MED 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405869716291162235BOJARSKA 

AGNIESZKA GABINET 

KOSMETYCZNY 

"AGNES"

 1,3000Płyny hamulcowe1601131402478355342304421"OMV POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ"

 6,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,9600Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712215676341946537Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska  

Małgorzata 

Muchacka-Bianga

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213A01.30.Z0004761166390002718ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

KORNICY

 0,0002Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132721417586510001711SKLEP 

WIELOBRANŻOWY 

CHMIEL MICHALINA

 0,0001Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0900Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702040728191615471861508ARTechnic Ryszard 

Łuba

 0,1600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,5800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 6,1100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 4,3200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 4,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 6,5300Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 0,5000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 5,6000Opakowania z papieru i tektury1501011911292865841383568ECOL-UNICON Sp. z 

o.o.

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1 310,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,0005Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102434232066472568194PORADNIA 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZA EWA 

ŁASKA EWA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0977Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0178Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G50.20.A2712820086380000221"STW" Pszczyna Sp. z 

o.o.

 1,3000Filtry olejowe160107

 1,0900Żelazo i stal170405
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 0,0500Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280G50.20.A2714529246521010292PHU "AUTO-SERWIS 

MAROSZEK" 

Maroszek Damian

 0,0510Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0550Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania z metali150104

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3020Filtry olejowe160107

 0,0200Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,1400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1650Tworzywa sztuczne160119

 0,0500Inne niewymienione elementy160122

 0,0050Inne niewymienione odpady160199

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 1,0680Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Żelazo i stal170405

 0,0505Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413964459490219229RENATA KORN 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022417735056472292556lek.wet. Hanna 

Miłaczewska

 14,2590Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011213128006751436327TEKNOMET SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6600Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 10,5960Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,8200Opakowania z drewna150103

 0,1820Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0380Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5200Aluminium170402

 49,4970Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103364349723LOOKSUS Monika 

Cicha
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2727943316311533799Gabinet 

Stamatologiczny 

Małgorzata Kielar

 0,5700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083619936429491942235PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE KLEMA CARS 

PRZEMYSŁAW 

KŁUCIŃSKI

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736450016391294433NOWAK-WAWRZKIE

WICZ ALEKSANDRA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132429594426423179937Zespół Szkolno 

Przedszkolny nr 8

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z2404863306491990362Instytut Urody Marzena 

Partyka

 1,3800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040728501205471971237MEGA SPORT A.K. 

STRYKOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA
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 0,0380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102429249006492297350TOXLAB Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

 0,2170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0410Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 1,7400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082410175909542652264ASCO EQUIPMENT 

Sp. z o.o.

 0,5100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2900Filtry olejowe160107

 0,0500Inne niewymienione odpady160199

 0,3000Odpady spawalnicze1201132768882826312289692Gliwicka Fabryka 

Wagonów Holding S.A.

 224,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 32,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707356325471216191GABINET 

PODOLOGICZNY 

KATARZYNA 

SŁUP-OSTRAWSKA

 0,1000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680DI26.70.Z2730713566451035239GalStone Aleksandra 

Galbierz

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022736286009541907673Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna 

Baranowicz-Kulig

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142710351266340079216Zakład 

Produkcyjno-Uslugowy 

TERMET  Jan Pająk

 8,2000Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721364216261054239GABINET 

DERMATOLOGICZNY I 

DERMATOLOGII 

ESTETYCZNEJ 

BOŻENA 

PECIAK-WIECZOREK

 0,1240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416187339492145558OPTIMAX-FENIG 

SPÓŁKA JAWNA

 1,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082436305959372670641EKOTEXBUD 2 Sp. z 

o.o.
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 1,6400Zużyte opony160103

 0,6500Tworzywa sztuczne170203

 480,0000Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05

170506

 10,4780Odpady tworzyw sztucznych0702132766002002220660136FABRYKA OKIEN 

PCV PLASTMAR - 

JASIŃSKA ANETA

 0,7860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0000Tworzywa sztuczne170203

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211G52.31.Z2428529686252445940ADKO KOWALCZYK 

ADAMCZYK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0980Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0970Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3020Papier i tektura191201

 4,9500Opakowania z papieru i tektury1501013605715195272727055SILESIA BUSINESS 

PARK B SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9020Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5500Opakowania ze szkła150107

 0,0600Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201033642676816452546752TECHPLAN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0600Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,9600Opakowania z papieru i tektury150101

 19,3800Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201032405878066431705926ALINOX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

2149



 84,3730Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,5000Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 11,6050Opakowania z papieru i tektury150101

 8,3390Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 10,2270Aluminium170402

 21,3510Żelazo i stal170405

 0,0400Papier i tektura191201

 1,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106F45.21.A2720694986330011984Przedsiębiorstwo 

Budowlane 

KOMPLEKS Krzysztof 

Króliczek i wspólnicy 

sp.jawna

 50,0600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,2400Gruz ceglany170102

 102,4700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 31,4000Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180

 2,4200Odpadowa papa170380

 0,0500Aluminium170402

 3,6000Żelazo i stal170405

 16,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 7,5400Zmieszane odpady opakowaniowe1501063570038106782681789MEGANA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0003Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143802482926292420337ELEKTROWEB 

Mariusz Sosnowski
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 0,0010Papier i tektura191201

 0,0010Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,1540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418450156341980451DUO MEDICA  NZOZ

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031505245635731053580Pracownik Techniki 

Dentystycznej 

Ceramik-Dent Jacek 

Jodłowski

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych1501022415798906252050733FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA MARCIN CELA

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,1200Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115
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 0,0400Tworzywa sztuczne160119

 0,0800Inne niewymienione odpady160199

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408931826261496983NZOZ ANDROMED 

Tomasz Underman

 345,3780Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A2700715806430006793F.P.H. HUBERTUS 

Hubert Leboch

 9,9000Odpady tworzyw sztucznych070213

 5,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2500Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108G52.45.Z1402043231132564243Media Markt Polska 

Bis Sp z o.o. Katowice 

(dawniej SATURN 

Planet Polska Sp. z 

o.o Katowice i Spółka 

Komandytowa)

 19,4900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3600  0.03Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 9,6310Odpadowa tkanka zwierzęca020102N85.11.Z0723476215482277894POLSKO-AMERYKAŃ

SKIE KLINIKI SERCA 

XV ODDZIAŁ 

KARDIOLOGII

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,1800Roztwory utrwalaczy090104
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 0,1300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,5640Żelazo i stal170405

 0,1301Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 161,8886Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 24,4978Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0170Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0710Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,1005Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,4600Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203
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 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103243478130PRZYCHODNIA PRZY 

RYNKU BŁACH 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160004963376521003435BANK SPÓŁDZIELCZY 

CZECHOWICE-DZIEDZ

ICE-BESTWINA

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093503331996760060778ANDRZEJ KWIECIEŃ 

APTEKA PRYWATNA

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780202406251628555F.H.U. GRACJANO 

SYLWIA MASTALERZ

 0,0005Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022717033846421943191CEBULA DAMIAN 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,2300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0004Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0001Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022762851066391706775POWIATOWY 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII W 

RACIBORZU
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 0,9200Opakowania z papieru i tektury1501013512003716792143823ABRA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,5720Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0740Tworzywa sztuczne170203G52.31.Z2765629426262556411CEFARM-B Sp. z o.o.

 0,1070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0410Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032774662358861703836Gabinet Weterynaryjny 

Robert Myszkowski

 26,0180Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DN37.10.Z2782767616351400538Firma 

Handlowo-Usługowa 

RAFAŁ LOKWENC - 

AUTORECYKLING

 0,2180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 197,1170Zużyte opony160103

 9,1430Filtry olejowe160107

 2,3360Płyny hamulcowe160113

 13,8250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 8 781,4920Metale żelazne160117

 117,2540Metale nieżelazne160118

 109,5830Tworzywa sztuczne160119

 35,5310Szkło160120

 79,0490Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1910Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 10,3280Opakowania z papieru i tektury150101K72.22.Z2767035849542311706WASKO S.A.

 8,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0550Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180

 0,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0000Aluminium170402

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012726128506341057978NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

TOMASZ 

WOJCIECHOWSKI

 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012766180686422644579UTT S.C. ROBERT 

WUJEC, SYLWIA 

KOBYLARCZYK

 0,2000Oleje hydrauliczne zawierające PCB130101
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 0,2000Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4600Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223640038295742059942KARWALA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,9900Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,4250Inne oleje hydrauliczne130113

 6,5200Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 130,3300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,1250Żelazo i stal170405

 0,1770Inne oleje hydrauliczne1301132764676009542271881ZRD I TZ ROMUS 

Jerzy Musiał, Maciej 

Rotyński Sp. J.

 0,0390Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0510Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,0140Płyny hamulcowe160113
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 0,0080Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,3260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 430,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2 496,1000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 1 587,3000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032705781556341036143INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA, 

JOANNA 

MAŁOSZEWSKA-DUG

IEŁŁO

 2,0700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105G52.62.B2761119846472162687POL-EKO-APARATUR

A SPÓŁKA JAWNA 

A.POLOK-KOWALSK

A, S.KOWALSKI

 0,2100Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 0,0400Inne niewymienione odpady070299

 0,0200Inne niewymienione odpady070599

 1,1400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 19,3000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 291,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1450Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 5,7320Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1100Opakowania z metali150104

 0,3250Opakowania ze szkła150107

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,0900Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0250Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0500Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,2160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9640Tworzywa sztuczne170203

 7,3290Aluminium170402

 0,5440Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.11.Z2776964036342457154UROVITA Sp. z o.o.

 0,3570Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 18,1770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,3030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9610Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1610Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776859609720969811PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAGDENT LEK. 

DENT. MAGDALENA 

OLEKSY-SAUCZEK

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501011519115235741765690KRZYSZTOF GLOC 

USŁUGI ROLNICZE

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431131096452386946GABINET 

KOSMETYCZNY 

THALASSO MALWINA 

RUDY

 0,2720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082410285465471589147NOWAK STANISŁAW 

MECHANIKA 

POJAZDOWA
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 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8000Opakowania z papieru i tektury1501013665596956381821150 FIG-FOOD Sp. z o.o.

 1,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Opakowania ze szkła150107

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011506280385730250143WYWÓZ 

NIECZYSTO¦CI ORAZ 

PRZEWÓZ 

ŁADUNKÓW 

WIESŁAW STRACH

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0970Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0100Metale żelazne160117

 0,0100Metale nieżelazne160118

 0,0100Inne niewymienione elementy160122

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0097Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0934Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411907786391356476DYJA BOŻENA 

ADMINISTRACJA 

CMENTARZA 

"JERUZALEM"

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022415034157821737260JĘDRZEJ NOWACKI 

FIRMA NOV-VITA

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033643414376342862854NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

MED-VOX 

LEŚNIEWSCY 

SPÓŁKA JAWNA
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 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 11,4000Odpady tworzyw sztucznych0702132725608706341014288ZAKŁAD 

PRODUKCYJNY 

APARATURY 

ELEKTRYCZNEJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania ze szkła150107

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0400Aluminium170402

 0,3300Żelazo i stal170405

 0,0600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082406207456442822363WOJTASZCZYK 

GRZEGORZ TRM

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,7350Metale żelazne160117

 0,0200Inne niewymienione elementy160122

 0,0570Żelazo i stal170405G50.10.B2761584906451628324ASZ Artur Nicer

 0,0196Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020706125915471241728PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

DLA ZWIERZĄT" 

AGAMA"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735948876251571370PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DOROTA KAMIŃSKA

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103241773391NZOZ PRYWATNA 

PORADNIA 

STOMATOLOGII 

ESTETYCZNEJ LIDIA I 

PIOTR WESOŁY 

SPÓŁKA JAWNA
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765209326341077461Praktyka 

Stomatologiczna 

Elżbieta Domanik

 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724922396271945572N ZOZ CENTRUM 

STOMATOLOGII EWA 

DĄBEK

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2762836276462385641APTEKA 

"CRATAEGUS" 

DĘBOWSKA SP. J.

 62,7970Metale żelazne1912022435346446351833510STABRO Sp. z o.o. 

Sp.Kom.

 324,3570Metale nieżelazne191203

 1 605,9020Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 0,1100Opakowania z papieru i tektury1501012765782689691204157SILS Centre Gliwice 

sp. z o.o.

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z metali150104

 0,3800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0000Opakowania ze szkła150107

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022705035426340252985P.P.U.H. ELEKTRYK 

Sp. Jawna P. 

Ziółkowski, W. 

Ziółkowski, B. 

Marszałek

 0,0300Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104
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 0.18Wodne ciecze myjące120301

 0,0120Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0300Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802013603155909542599127Gabinet Weterynaryjny 

MysLovet Paweł Nyga

 6,0000Zużyte opony1601032434647609371734362WULKANIZACJA, 

HANDEL OPONAMI I 

DĘTKAMI ANDRZEJ 

TERESA STROKA

 0,2300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012431398305482662008"MACURA" SPÓŁKA 

CYWILNA STEFAN 

MACURA, 

KRZYSZTOF 

MACURA, SŁAWOMIR 

MACURA

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2530Opakowania z drewna1501033607358376392007536GP ECO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 133,5690Żelazo i stal170405

 15,4730Odpady żelaza i stali191001

 14,1280Odpady metali nieżelaznych191002

 50,2600Lekka frakcja i pyły inne niż 

wymienione w 19 10 03

191004

 2 870,3930Metale nieżelazne191203

 1 298,2410Tworzywa sztuczne i guma191204

 173,3240Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769447736462420768JOANNA 

JANOTA-KUREK J.J. 

KOSMETYKA

 4,9300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502033576859266772163053ATALIAN POLAND Sp 

z o.o. (dawniej POL-K 

ATALIAN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ)

 0,0515Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508748665731104751GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY MAREK 

KORN

 40,3490Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803122406905856272618295MID OCEAN 

LOGISTICS POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,0500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 125,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 23,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 112,9200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,0520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 64,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 13,7200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,2460Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 5,1600Tworzywa sztuczne170203

 2,4000Opakowania z papieru i tektury1501010000022235250008198NARODOWY BANK 

POLSKI

 3,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 20,7000Papier i tektura191201

 0,9440Odpady proszków powlekających0802011521300939491878164Ceramika sp. zo.o

 2,0900Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,3750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101519974765730223086ZG-Plast Zdzisław 

Gałwa

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 2,9800Opakowania z papieru i tektury1501011503536475741730993ZAKŁAD PRODUKCJI 

CUKIERNICZEJ 

"CYMES" JERZY 

KLECHA,WITOLD 

KLECHA SPÓŁKA 

JAWNA

 1,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432686976312649601Stomatologia 

Szewczyk s.c.
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 0,0042Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162701513106490000972PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "TELPOL" 

BOŻENA KLESZCZ, 

AGNIESZKA KLESZCZ 

SPÓŁKA JAWNA

 0,4000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730153816471032563NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"POLMAG" - USŁUGI 

STOMATOLOGICZNE 

POLEK MARIA

 136,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A2715142466510003555Korporacja Budowlana 

FADOM S.A.

 1,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083659172826472576124HANDLOBUD 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,8770Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,2000Zużyte opony160103

 2,3600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 15,0000Odchody zwierzęce020106O92.61.Z2768546406482356252Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Zabrzu 

Sp. z o.o.

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403751455471933751STUDIO "VITAL" 

Małgorzata Wiesner
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 0,1100Miedź, brąz, mosiądz1704012402369175482460523Gminny Zakład 

Wodociągów i 

Kanalizacji

 15,1900Żelazo i stal170405

 265,6100  22.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,4260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722981829372250330CLINICA MEDICA 

SPÓŁKA JAWNA 

LUCYNA 

KLIMCZAK-GOŁĄB I 

TOMASZ GOŁĄB

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436827299372492866LAWENDOWY DOM 

Mateusz Ryska

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413032606481125390PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

MAŁGORZATA 

SZCZECIAK

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429222326251421736PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

RENATA 

SZYMAŃSKA

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

2171



 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.81.A2702183406420407906Piekarnia Grzegorz 

Waler

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033673848106351810354Studio Urody BEAUTY 

PARADISE Aldona 

Targiel

 794,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503K74.20.B2406596356451017419GEOWIZJER 

ANDRZEJ SZAŁAJKO

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052778706116511599455PRZEDSIĘBIORSTWO 

"EKO-BUD" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6100Żelazo i stal170405

 1,6400Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

1701035105041907390102722ELTEL NETWORKS 

ENERGETYKA 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0050Aluminium170402

 12,7880Żelazo i stal170405

 0,0380Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802011506646669490046875GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEKARZ 

WETERYNARII JÓZEF 

PROKOP

 0,0112Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G52.48.F2735002546491111604DAGLEZJA

 1,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703830099371109351Prywatny Gabinet 

Lekarski Teresa Libera

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205E40.30.B0710112965470171902Przedsiębiorstwo 

Komunalne "THERMA" 

Sp. z o.o.

 0,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0410Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7180Zużyte opony160103

 0,0290Filtry olejowe160107

 0,0900Tworzywa sztuczne160119

 0,1080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1870Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 6,0230Żelazo i stal170405

 0,1890Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405918836381671503TOMCZYK-WZIĄTEK 

ANNA NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"AW-DENTAL"

 0,0020Opakowania z papieru i tektury1501010034528506460326373"FOTO-OPTYKA"Spółk

a Jawna

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 0,5100  0.47Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 104,4400Popioły lotne z węgla100102F45.21.A2733130109690873212Przedsiębiorstwo 

Robót 

Inżynieryjno-Budowlany

ch PROBUD Sp. z o.o.

 1,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1600Filtry olejowe160107

 260,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 12,1100Żelazo i stal170405

 704,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130007301706491606607II Liceum 

Ogólnokształcące

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605
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 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101G52.12.Z0024222835480076393Handlowa Spółdzielnia 

Pracy "Mnisztwo"

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0011Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412567216472394831GABINET 

KOSMETYCZNY 

Ludmiła Marek

 165 557,7370Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

0101023620737836431766000BMD RECYKLING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 477,2200Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe1606012781305376311894646AUTO-SPEC Jarosław 

Pniewski

 0,5100Żelazo i stal170405

 48,6000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.81.A2712871416480100459FIRMA ROKER 

Czesław Kierat

 2,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Opakowania ze szkła150107

 3,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031227693586281559669ESTHETIC INSTITUTE 

Małgorzata Ruprich
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032710646076341433045Praktyka 

Stomatologiczna 

Bożena Muś 

Hayatullah

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431743416443502761PRIMOMEDICUS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033658633628992802390BROADWAY BEAUTY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022417140005472120180GABINET 

WETERYNARYJNY 

"CZTERY ŁAPY" 

PRZEMYSŁAW 

BEREZOWSKI

 0,1950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419432325472134443JUWENA Sp. z o.o. 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,3150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.90.Z0120877825260201904LINDE Material 

Handling Polska Sp. z 

o.o.

 0,2030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0780Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,9240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,4500Tworzywa sztuczne160119

 0,9260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,5300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0722764605482190561AUTO SERVICE 

"MARTYNEK" ROMAN 

MARTYNEK

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,8000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2000Inne niewymienione odpady1201992417163129492062039Piotr Derda 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "DERMET 

PIOTR DERDA"
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033642200472220548238PHU ALEKSANDRA 

BARCZYK

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433418046331590139NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ARTIMED" Robert 

Jarosz

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140729167869371343118PROGRESS 

Katarzyna Ziomek

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143613884216793110949CITO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0210Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0020Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,1690Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109DA15.86.Z0722500345482135881MOKATE S.A.

 0,0680Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 41,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 261,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2000Szkło170202

 0,1500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401590456461049220GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIAN BUJAS

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782881556431669461Cami ART KAMILA 

SOWA

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434293736272414227Gabinet Dentystyczny 

Jacek Rybka

 1 773,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705042718210666270019202REM-DRÓG SP. Z 

O.O.

 0,1820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515095775732356785NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

"BLAMED" Sp. z o. o.

 0,0750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132720768776311020769"FIRMA ROLETY 

KRAJEWSKI" 

GRZEGORZ 

KRAJEWSKI

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

2179



 5,7700Aluminium170402

 0,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 40,1000Tworzywa sztuczne i guma1912042417213942220881736PTS COMODO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZALNOŚCI

Ą

 0,1750Odpady izocyjanianów0805013606643799372536285MIROSŁAWA 

RZESZUTEK 

POLIURETANY

 0,0275Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 7,4700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0035Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,2800Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 10,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DE22.15.Z2766518646482331430Inter - Car II Sp. z o.o.

 0,1200Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,9000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,4100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 14,5780Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,5500Zużyte opony160103

 3,0900Filtry olejowe160107

 1,8240Tworzywa sztuczne160119

 1,0900Szkło160120

 0,4980Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408789696452455179STUDIO ZDROWIA I 

URODY MISTIC 

SPÓŁKA CYWILNA

 2 000,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012430930516391940117DEMOLITION GROUP 

Mateusz Mentel

 1,3270Odpadowa papa170380

 170 380,0000Żelazo i stal170405

 5,9000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0410Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092416281346511703183APTEKI DLA CIEBIE 

ARKADIUSZ 

KOŁODZIEJ, 

MIECZYSŁAW 

STĘPIEŃ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 1,0080Odpady tworzyw sztucznych0702132775370536312321504PC PARTNERS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1770Aluminium170402

 0,1760Żelazo i stal170405

 2,5000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301102760991196292135648Re Alloys Sp. z o.o.

 3,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,6000Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,4150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 88,2000Węglopochodne okładziny piecowe i 

materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 01

161102

 46,8000Drewno170201

 243,3000Żelazo i stal170405

 6,2000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 7 884,6800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012761125939542249002ARCELORMITTAL 

DISTRIBUTION 

SOLUTIONS POLAND 

Sp. z o.o.

 2,7600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3800Zużyte woski i tłuszcze120112
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 2,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,0700Opakowania z drewna150103

 178,3032Opakowania z metali150104

 119,3000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1250Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1145Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0685Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0015Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0003Inne baterie i akumulatory160605

 408,4040Żelazo i stal170405

 3,6200Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

061302DK29.11.B2735326336342089868FEROX ENERGY 

SYSTEM Sp . z o.o.

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0900Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 3,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9410Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,9660Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,2500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1,1400Metale żelazne160117

 0,0400Inne niewymienione odpady160199

 0,4470Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010700163285471008386Zakład Hydrauliki 

Siłowej HYDREM - 

Ryszard Śliwa

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,8850Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7350Żelazo i stal170405

 2,9400Opakowania z papieru i tektury1501013605715835272727026SILESIA BUSINESS 

PARK A SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4730Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3600Opakowania ze szkła150107

 1,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.41.B2765956579691206682ZUH "ARTOR" Sp. z 

o.o.

 0,2400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735951546482186399ZAKŁAD 

PIELĘGNACYJNO-OPI

EKUŃCZY "NADZIEJA" 

S.C.
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 28,6000Opakowania z papieru i tektury1501010728832205482393353"BIMARO" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 1,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021505685209490180154GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEKARZ 

WETERYNARII 

RAJMUND MICHALIK

 0,1200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110708830605532014212"KOLOR-PLUS" S.C. 

BEATA 

GLAJC-CHOWANIEC, 

MARIAN CHOWANIEC

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110001268015250000251POLSKIE KOLEJE 

PAŃSTWOWE 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 300,0000Żelazo i stal170405

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 105,3400Opakowania z papieru i tektury1501013617614816521725298PIAST CARGO 

TRANSPORT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 58,4100Opakowania z papieru i tektury1501010121920079511589286DS SMITH POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4900Opakowania ze szkła150107

 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2720539886411226631JAKUBIEC JOLANTA 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,9000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112402487549691433260ASCO RAIL Sp. z o.o.

 0,4000Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116
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 3,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 34,2000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 1,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9740Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 24,7700Żelazo i stal170405

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725972285771129131Andrzej Wysokowski

 1,1400Opakowania z tworzyw sztucznych1501021501060215741005275PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"VITMAR" MARIA 

KORKUS

 5,6500Opakowania ze szkła150107

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131515678245771359842NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

ZDROWIA 

"ŚWIATOWIT" ADAM 

JAKUBIEC

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 27,0460Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051500355225730214348P.P.U.H. WIÓR 

Krzysztof Korbela

 0,0280Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0280Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2520Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0260Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727250056431395791SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DARIUSZ 

MOJ
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728212645531491507MAŁGORZATA MACA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA

 0,0147Metale nieżelazne1601182414389716420016850BOXAUTO ARTUR 

GORZELAŃCZYK

 0,1503Aluminium170402

 0,7120Żelazo i stal170405

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501010723427535471017801GALERIA BIELSKA 

BWA

 0,0005Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081500326249490045203AUTO-NAPRAWA 

JERZY MROZIŃSKI

 0,0520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0330Filtry olejowe160107

 0,1200Metale żelazne160117

 1,3820Inne niewymienione odpady0702995195440437393340652KRYNICKI 

RECYKLING SPÓŁKA 

AKCYJNA

 3,2110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0126Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 483,5600Metale żelazne191202
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 252,4300Metale nieżelazne191203

 31 945,4700Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 4 042,9200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 2,9100Opakowania z papieru i tektury1501011202569796831968598BMS - G SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,5350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031505848785740000755ANDRZEJ DŁUBAK - 

FIRMA 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWA 

"ENIGMA"

 16,6500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112406270106272610425ZEKON SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 45,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 158,5000Inne niewymienione odpady120199

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 159,1000Żelazo i stal170405

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727764456421070745ALEKSANDRA 

WILCZYŃSKA

 0,9200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082781693806482369958F. H. U. "AUTO-BOX" , 

"KLIMABOX" Łukasz 

Dzienis
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 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,1000Zużyte opony160103

 0,1230Filtry olejowe160107

 0,0000Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Aluminium170402

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,1920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141519768825732467438PRACOWNIA 

INFORMATYKI 

NUMERON SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417224076252025379GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. EWA 

MŁYNARCZYK-MIKOŁ

AJCZYK

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208K71.34.Z0129558995252022877MOVINCAR POLSKA 

Sp. z o.o.

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,1470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,6900Zużyte opony160103

 0,2970Filtry olejowe160107

 0,3670Tworzywa sztuczne160119

 11,3200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 41,3000Żelazo i stal170405

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434471126472513804Praktyka Dentystyczna 

Dagmara Figura

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102429870946521722704"MAX-DENT" SPÓŁKA 

CYWILNA EWA 

MAKSYM , 

ARKADIUSZ MAKSYM

 0,5920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0340Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0990Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033646001006443114898Spotless - pracownia 

urody ANNA 

ZEMANEK

 425,4740Metale żelazne1912026398353597822184969POLCOPPER 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,7450Metale nieżelazne191203

 0,0990Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140009904456521284960Urząd Gminy w  

Bestwine

 0,3400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052715385776390007940FIRMA REMONTOWO 

- BUDOWLANA JERZY 

BANDURSKI

 0,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2280Zużyte opony160103

 0,0450Filtry olejowe160107

 49,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 96,0000Gruz ceglany170102

 198,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 5,3100Żelazo i stal170405

 50,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 91,0000Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05

170506

 6,2600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 1,9900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012762162986342298164SYSTEM - BAROSZ 

GWIMET Sp. z o.o.

 636,6450Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 36,0300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 38,0100Wodne ciecze myjące120301

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 70,5400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 5,1600Tworzywa sztuczne170203

 0,1595Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0614Aluminium170402

 124,7960Żelazo i stal170405

 34,8700Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035906077941180390806Tomasz Misztela  

Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083602798885532494011P.H.U. AUTO-BOSS 

Kamil Zyzak

 0,8000Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102DG24.66.Z2705192766340134671"ELBAR-Katowice" Sp. 

z o.o.

 7,6400Żelazo i stal170405

 0,0670Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 3,7400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435905425732849973KEENWELL 

COSMETICS POLAND 

KAROLINA GRADEK

 3,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.53.B0704370475530010813"BUDOWLANKA" 

MAREK SŁOWIK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,2800Zużyte opony160103

 0,0384Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201051521327905732539876DYNAMIK FILTR 

NOCOŃ I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA

 0,2800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 43,5410Żelazo i stal170405

 0,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400046155751557214NZOZ MEDLIFE

 1,1160Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211DK29.71.Z0126048235240104641BSH Sprzęt 

Gospodarstwa 

Domowego Sp.z o.o.

 2,3940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030035338726290001518ANNA ZAJĄC 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

REMEX-DENT

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032710023976311046409 Specjalistyczny 

Zakład Stomatologii 

Zachowawczej Ewa 

Gaś-Szymanowska

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,0000Zmieszane odpady opakowaniowe1501062718918886420021035PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

ELEKTROMONT Sp. z 

o.o.

 0,5000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0260Żelazo i stal170405

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142410053966311042222KANCELARIA 

NOTARIALNA 

KATARZYNA 

ŚLIŻ-ŻUROWSKA

 0,0430Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2410632876452479949Apteka ZAMKOWA 

Sp. z o.o.

 0,5210Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208DL31.10.A2724534306381003693PLESSE S.C. Maciej 

Moskal i Dariusz 

Mrotek

 0,1320Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1505Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0115Aluminium170402

 2,9500Żelazo i stal170405

 0,0423Opakowania z papieru i tektury1501013617936602220384713F. H. U "OLA" 

BARBARA SIKORA

 0,0687Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.55.Z2711844936330005392"A.WEBER" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032738788866481794889SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

DERMATOLOGICZNY 

dr med. Małgorzata 

Pindycka-Piaszczyńsk

a

 0,0992Opakowania z papieru i tektury1501012775919636271587167IZABELA BARNASZ 

FIRMA HANDLOWA

 0,5378Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Inne niewymienione odpady0702992721291549540005359BUMECH SPÓŁKA 

AKCYJNA W 

RESTRUKTURYZACJI

 7,7800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,7800Odpady spawalnicze120113

 41,4800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,5600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 72,5000Żelazo i stal170405

 0,3960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408077686443373789NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

INSTYTUT ZDROWIA 

CENTRUM 

BAŃKOWSKI 

JANUSZ, PISIEWICZ 

MARIUSZ SPÓŁKA 

CYWILNA

 15,6900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.11.B1509699865741000496Minova Arnall Sp. z 

o.o.

 51,0100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3490Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Filtry olejowe160107

 323,5860Żelazo i stal170405

 0,1530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429558529542737730Profmedical Zlatko 

Panaytov,Ewa 

Stańczyk

2198



 0,0035Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033608313055471579284Gabinet Kosmetyczny 

NAPAJA Władysława 

Gruszka

 0,0660Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162762582856461015103URZĄD MIEJSKI 

BIERUŃ

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033693628756511429983ALEX NAILS & 

SCHOOL JANINA 

KOZIORZ

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142430929796381806759ART SILESIA Sp. z 

o.o.

 0,0260Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0780Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214DN37.10.Z3512355606782558511Slag Recycling Sp. z 

o.o.

 6,2600Żelazo i stal170405

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033658223286252353971TIPHARET ATELIER 

URODY MARTA 

KSIĄŻEK
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1505502765731085373GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

TERESA 

KUCHCIAK-HAMPEL

 0,0120Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022767043656422145149PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

DOROTA PALKA

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022765034256442906083PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

LEK. WET. JOANNA 

NOWAK

 2,4300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011515400445731151176"MAX DRÓB" 

MAKSYMILIAN 

WAWRZYŃCZAK

 0,7970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2767068036412186336PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA 

SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093514905936790025172Apteka 

"Fantazja"Jolanta 

Staszczak
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 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130002987035481351720Powiatowy Dom 

Pomocy Społecznej w 

Pogórzu

 0,0585Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 51,0000  0.78Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0001Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432395505482639185"LILARÓŻ" MOBILNY 

SALON 

KOSMETYCZNY 

MARCELINA 

KRAWCZYK

 0,0053Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032720262606421236447PIENTKA NORBERT

 163,5790Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.22.Z0704302175470245658ROSINSKI 

PACKAGING Sp. z 

o.o.

 2,1100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 7,4430Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 238,7560Opakowania z papieru i tektury150101

 72,4230Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,1560Opakowania z drewna150103
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 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 11,8050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Zużyte opony160103

 0,2310Filtry olejowe160107

 21,8210Metale żelazne160117

 0,3820Metale nieżelazne160118

 0,0210Inne niewymienione odpady160199

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7560Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,5800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0706381599371427252FIRMA "SLON"  

SUCHOŃ TOMASZ

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

2202



 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031505299685730218412NZOZ PRYWATNA 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

LEDWOŃ DARIUSZ 

LEDWOŃ

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091502120945741245789APTEKA S.C.

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733109386521260221ŻUREK HELENA 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 2,9000Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.40.Z2731199276311224779"SIAP" Sp. z o.o.

 328,2700Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej100402

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 7,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5000Opakowania z drewna150103

 1,6800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 14,5600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 39,7290Baterie i akumulatory ołowiowe160601

2203



 3,0000Żelazo i stal170405

 0,0000  0.00Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,1600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780218196311703741NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

AMADENT

 0,1300Kwas siarkowy1001092406541066422995681LIGRA SPÓŁKA 

CYWILNA LESZEK 

KACZMARCZYK, 

DAMIAN 

MATEJASZCZYK, 

TOMASZ KRAJEWSKI

 0,9300Inne niewymienione odpady100199

 0,4400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 3,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093698134965833295074APTEKARZE ZBYRAD 

ZAGÓRSKA SPÓŁKA 

JAWNA

 929,2200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201023662876189492212941LEDAR II sp.zo.o. S.K.

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

2204



 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0880Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112711948606540008801FUH Wałczyk 

Specjalizacja Fiat

 0,3000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,1250Tworzywa sztuczne160119

 0,0500Szkło160120

 0,1000Odpadowa masa roślinna020103G51.22.Z0114295139511008094Superhobby Market 

Budowlany Sp. z o.o.

 0,0300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,0240Przeterminowane środki ochrony roślin 

inne niż wymienione w 07 04 80

070481

 0,3360Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 444,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 45,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

2205



 244,9100Opakowania z drewna150103

 258,6860Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3630Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 12,7600Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 134,6400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 228,9900Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 26,1320Żelazo i stal170405

 16,7510Mieszaniny metali170407

 664,8600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766133556332008035NZOZ ZDROWIE Sp. z 

o.o.

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140004970066470510500BANK SPÓŁDZIELCZY 

W WODZISŁAWIU 

ŚLĄSKIM

 373,8750Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105DH25.21.Z2717799966350009571"Spyra Primo Poland" 

Sp. z  o.o.

 9,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

2206



 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162704880096351026287Skład Opałowo - 

Budowlany Usługi 

Transportowe Marek 

bartniczek

 45,0000Odpadowa masa roślinna020103A01.12.A2702322807531497770Zakład Ogrodniczy 

Paczyna Cecylia 

Klimowicz

 85,0000Odpady z upraw hydroponicznych020183

 200,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1 207,1460Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052601621496551918300Środowisko i Innowacje 

Sp. z o.o.

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136345263237822280615MILENIUM ZAKŁADY 

BUKMACHERSKIE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0656Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4000Odpady tworzyw sztucznych0702132721032106420009353FRONTISE Jerzy Król

 0,0870Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 0,0000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

2207



 0,1830Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5650Żelazo i stal170405

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719365406261047943NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ART-MEDICA" 

BOGUSŁAWA 

WINIECKA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,5300Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802427804019372660163Ceramika Pilch Sp. z 

o.o. Sp. k.

 0,2260Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 30,8000Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki termicznej

101201

 7,0000Cząstki i pyły101203

 31,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,1800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0650  0.00Wodne ciecze myjące120301

 0,7200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 8,4700Opakowania z papieru i tektury150101

 12,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

2208



 19,9270Opakowania z drewna150103

 3,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 10,5300Metale żelazne160117

 0,2780Tworzywa sztuczne160119

 0,4800Inne niewymienione elementy160122

 0,0840Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3740Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0520Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,3150Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 47,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,0000Drewno170201

2209



 4,2000Szkło170202

 0,3000Tworzywa sztuczne170203

 2,9860Żelazo i stal170405

 0,0100Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 6,0000  0.02Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032777148516472266659WIOMED SPÓŁKA 

CYWILNA WIOLETTA 

GRABIEC, 

BOGUSŁAW 

SZENDZIELORZ

 0,1098Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2709681306481759769INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MACIEJ 

BILSKI

 1,2800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012725475906490008086ZAKŁAD ŚLUSARSKI 

MAREK 

KASPERCZYK

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1700Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032712903156490012113SKLEP " PLUTO " 

WSZYSTKO DLA 

ZWIERZĄT Gabinet 

Weterynaryjny Anna 

Zawadzka

2210



 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033668899786472577750Rafał Matuszczyk Pan 

Brzytwa Barber Shop

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z2402628435771008143FIRMA 

HANDLOWA"ARMET"

ARKADIUSZ 

CISZEWSKI

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413898306351263811IMAGE Jadwiga 

Laskowska

 0,6700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.52.Z1505630505730210600P.P.H.U. 

Art.Decoration 

Export-Import

 0,0000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania z metali150104

 0,0671Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0021Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Popioły lotne inne niż wymienione w 19 

01 13

190114

2211



 0,0320Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012426256816422618346Gabinet weterynaryjny 

Ewawet

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090034992536250010764Apteka Łagisza 

Stanisław Berezowski

 0,6200Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402222418081105532486891KAZA DESIGN 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,6600Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0150Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012774635154980146386"AVIMED" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0150Roztwory utrwalaczy090104

 0,0030Inne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła

130310

 0,0025Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0670Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

2212



 2,3800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3450Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0740Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132408398286482655523STADION W ZABRZU 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083608447045532517781AUTO SERVICE 

DIESEL-BENZ 

SPÓŁKA CYWILNA 

KRZYSZTOF PLATA, 

JANUSZ KURPIEL

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1300Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,0260Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

2213



 5,8060Zgary i żużle odlewnicze101003DJ27.41.Z273468355BRAZCO 

MANUFACTURING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0000Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 10 09

101010

 60,1000Kwasy trawiące110105

 0,0000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,0000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110207

 1,4930Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0140Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,7000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,4700Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,3760Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0000Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 1,2600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5590Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

2214



 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0330Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 0,0260Miedź, brąz, mosiądz170401

 15,5200Żelazo i stal170405

 0,2490Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

Tworzywa sztuczne i guma191204

 86,2550Opakowania z papieru i tektury1501013645373605252660715BOLSOVER SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ 17 SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 9,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 50,9000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802728835376311034978KUROTEC-POLSKA 

Sp. z o.o.

 0,4850Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2015Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 1,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

2215



 0,1800Tworzywa sztuczne170203

 114,1800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732203426481952992NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "TWÓJ 

STOMATOLOG" 

ALEKSANDRA 

KUBECKA-BRZEZINK

A

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020703821745471024758GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BEROWSKA 

BARBARA

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723359426261138350JOLANTA SZUSTAK
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728993849371583041INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA EDYTA 

BITTNER

 4,5000Opakowania z papieru i tektury150101DN36.14.B2781833806391204660"KAREN-PIANKI" 

CZERNIAK KAZIMIERZ

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2300Żelazo i stal170405

 1,4400Zmieszane odpady opakowaniowe1501062413539735481632979SIKORA KRZYSZTOF 

STOŁÓWKA 

"ZACISZE'"

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501511745730118975MAŁGORZATA 

MUSKAŁA 

PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

GIN-KOR LEK.MED. 

MAŁGORZATA 

MUSKAŁA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033674364866472578637MAT-DENT AGATA I 

MATEUSZ KUFIETA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,7440Opakowania z papieru i tektury1501012739037566511309150ROBIS ROBERT 

MROWIEC

 0,2490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766084436462434078"ULTRA-MED-STREFA

" Sp. z o.o.
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 0,0330Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091212941206751428061GRZEGORZ 

KWIECIEŃ FIRMA 

HANDLOWA

 15,4000Odpady ciekłe zawierające fenole0506802431471086342814619PETRALANA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 6 545,0000Odpady włókna szklanego i tkanin z 

włókna szklanego

101103

 144,5600Cząstki i pyły101105

 3 672,0000Inne niewymienione odpady101199

 2,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 28,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,3200Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413577589542625439MIRDENT - 

PRAKTYKA 

LEKARSKA, LEK. 

DENT. PAULINA 

PIENIĄŻEK

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 36,7160Baterie i akumulatory ołowiowe1606012430430476443501572AUTO ELEKTRO S.C.

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032708961976251073809IWONA KOZŁOWSKA; 

1.NZOZ IWO-DENT 

PORADNIE 

SPECJALISTYCZNE 

2.Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033606047336391700608ALL FOR YOU 

Małgorzata Pendzich 

Salon kosmetyczny
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103K74.60.Z0083739245470047881KOMES Sp. z o.o.

 0,2196Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F1506606165731068624Laboratorium 

Mikrobiologiczno-Analit

yczne mgr Agnieszka 

Jędryka-Sikora

 5,5000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502E41.00.B2719897656260334008Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji w Bytomiu 

Sp. z o.o.

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802033801194075761562323GABINET 

WETERYNARYJNY 

Magdalena Ksoll

 0,8000Inne niewymienione odpady100199G51.12.Z2737017976312153194Firma Wielobranżowa 

Import-Export A. 

Kowcz

 0,4070Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0620Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2440Zużyte opony160103

 0,0290Filtry olejowe160107

 0,1200Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0240Płyny hamulcowe160113

 0,1440Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 53,3400Metale żelazne160117

 1,9540Metale nieżelazne160118
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 5,1490Tworzywa sztuczne160119

 1,3360Szkło160120

 1,9170Inne niewymienione odpady160199

 0,9410Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 74,9300Metale żelazne191202

 41,9150Metale nieżelazne191203

 0,0550Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768469126491133250Niepubliczny Zaklad 

Opieki Zdrowotnej 

ROJDENT

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703827835471026125NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"VICTODENT" WANDA 

MIERNIK

 0,0026Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401016145471048581GABINET 

KOSMETYCZNY 

BARBARA STWORA

 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203K70.11.Z2725992409540020169Górnośląski Park 

Przemysłowy Sp. z 

o.o.

 0,0480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033676846985482574741Magdalena Brudny

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730605366521118285BORYSOWSKA-GUZI

K EWA 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032714351916260007924FRIMETA 

KOSTMAN-PODSIEDLI

K

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022724522056251037802LIGĘZA MAREK

 23,7100Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z2404724059372505824MIKA Sp. z o.o.

 1,1150Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,9200Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0600Benzyna130702

 20,8170Opakowania z papieru i tektury150101
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 41,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,0200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,9400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,7700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3600Inne niewymienione elementy160122

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3910Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033691173609372704216"MALOWANA" 

USŁUGI 

KOSMETYCZNE I 

WIZAŻ SYLWIA 

GAWOR

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100709181509371147682"G-P CAR SERVIS" 

Pacuła Grzegorz

 0,8000Tworzywa sztuczne160119

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020728761995532270777P.P.U.H. "EUROMAL" 

Sp. z o.o.

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102L75.23.Z0003198429490057442Areszt Śledczy
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 4,0000Żelazo i stal170405

 0,0428Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723800385471597454"ART FACE" GABINET 

MEDYCYNY 

ESTETYCZNEJ 

ANETA 

MURAWIEJSKA-PTAK

 0,8160Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180013459885260308803ARCUS SPÓŁKA 

AKCYJNA

 1,8550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,4810Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,4100Odpady tworzyw sztucznych070213DK29.56.A6916915238722152522GALICJA Sp. z  o.o.

 68,6700Opakowania z papieru i tektury150101

 5,6300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z drewna150103

 17,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,8600Opakowania ze szkła150107

 2,7700Żelazo i stal170405

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0708055975481087080Prywatny Gabinet 

Lekarski Irena Wiecha
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 0,0278Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733390376471024457KRZYŻAK IWONA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0890Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180003220286261392829Sąd Rejonowy w 

Bytomiu

 0,7360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082431408796462424482MECHANIKA 

POJAZDOWA 

KRZYSZTOF DUŻY

 0,1050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 223,0100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013659459016551974184BUDOTERMIKA Sp. z 

o.o. Sp. k.

 236,9400Gruz ceglany170102

 82,0200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 167,1200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 302,6300Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 46,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0070Opakowania z papieru i tektury1501012435247815532382097FHU TOPOLKA 

MONIKA TOPOLSKA

 0,0215Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030702794825471090169DOM OPIEKI "POD 

DĘBEM" GRZEGORZ 

KEMPYS

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768860606292173778NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA "POD 

TOPOLAMI" S.C.

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767938486331777004PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

SIEMIENIEC 

GRZEGORZ

 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729202216391010022PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

WOJCIECH 

STERAŃCZAK

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,5600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052715385026390001334BLACHARSTWO 

BUDOWLANE - JÓZEF 

SZCZUKA
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 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033606742026312656251KOSMO DENTAL 

CLINIC KATARZYNA 

BARON, 

ALEKSANDER 

BARON SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082403622956351738958PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"TADEUSZ BIS" S.C. 

RADOSŁAW KOBEL, 

TADEUSZ KALISZ, 

ANNA KOBEL

 3,0000Zużyte opony160103

 0,2900Filtry olejowe160107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778744546441734585NOSZCZYK PIOTR 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. PIOTR 

NOSZCZYK

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776960186452266550NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ACTIV-MED" 

SPÓŁKA CYWILNA 

LESZEK WOJSA, 

TERESA 

SCHALLER-PRUSZKO

WSKA

 0,0240Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090704860709371032944Apteka mgr farm. 

Bożena Bylica

 4,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082435027796351833237AUTO SERWIS 

SZNAPKA SPÓŁKA 

JAWNA

 5,1000Zużyte opony160103
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033651160045472163597 MALOWANA 

Klaudia Obrzut

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427771556262697614JAK-MED JAKUB 

BEDNAREK GABINET 

FIZJOTERAPII

 6,1000Opakowania z drewna150103F45.21.A0121271165261442389HOCHTIEF Polska Sp.  

z o.o.

 219,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 19,4000Drewno170201

 20,2000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 152,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030027539275731637051GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JERZY 

POKORZYŃSKI

 0,6200Skratki1908011513983045742055022GMINA LIPIE

 4 340,0000  4,340.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0183Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727901846421796896Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

specjalista laryngolog 

Jacek Wałek

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724609726461128994REHABILITACJA I 

TERAPIA MANUALNA 

ADAM SZYSZKA

 5,2080Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402222431536525472145412REM-MASZ TKANINY 

TECHNICZNE ANNA 

KLIŚ, PIOTR KLIŚ S.C.

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811505394355751007063PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

SURWET SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515690365751709150NZOZ OKO-MED S.C. 

PORADNIA 

OKULISTYCZNA
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 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030035039836450203947AGENCJA INICJATYW 

GOSPODARCZYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,1680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712937409542180552STANISŁAW 

OCHUDŁO

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z2780425436451712562GRUPY 

INTERWENCYJNO 

OCHRONNE EMIL 

JANUSZ ŚNIETKA

 0,0350Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803120723059765471886158"TOMEX TOMASZ 

BĄK EWA BĄK 

SPÓŁKA JAWNA"

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z metali150104
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 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0880Żelazo i stal170405

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033615777606381812398OŚRODEK SYMETRIA 

Sp. z o.o.

 7,3050Odpady tworzyw sztucznych070213DA15.13.A2712666536470502156ZAKŁAD 

RZEŹNICZO-WĘDLINIA

RSKI ERNESTYN 

JANETA

 2,3600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 7,8500Opakowania z papieru i tektury150101

 7,4510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 13,2200Szkło170202

 1,1200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,2800Odpady tworzyw sztucznych0702130081251035420208365PROMOTECH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 8,7600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,1240Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,0500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,5820Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,9930Żelazo i stal170405

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724503536341183660PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.MED.ROMUALD 

KAMIŃSKI 

GINEKOLOG-POŁOŻNI

K CYTOLOG

 0,0490Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012402165766462705293VET-MED-BIS s.c.

 0,0456Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402069226472104201INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

KATARZYNA 

KOLARCZYK

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0510Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603801218680126762447553FERO EXPRESS 

HOTEL I 

RESTAURACJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2 699,6000Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

0104122719343796340020430Armada Development 

SA

 379,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2 291,0000Gruz ceglany170102

 728,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,3000Odpady proszków powlekających0802010722759856381532552VERTEX SPÓŁKA 

AKCYJNA

 44,5000Opakowania z papieru i tektury150101

2231



 2,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 25,2000Aluminium170402

 4,7000Żelazo i stal170405

 3,7000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,5400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102765589756272348708WAPPS SPÓŁKA 

JAWNA PIEKACZ, 

WILK

 0,7100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0990Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1740Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180003278826340195342AKADEMIA 

WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO IM. 

JERZEGO KUKUCZKI 

W KATOWICACH

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090035318806410002527APTEKA 

"WAWELSKA" MGR 

FARM. MARIA 

STĘPIEŃ
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 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778550956443107875OMEGA-MED 

J.KUBICA, J.WĄS, 

A.KUBIŃSKA-KUBICA 

LEKARZE 

MEDYCYNY SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0707677156481520034MAGDALENA 

BAŃCZAK GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0055Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502031002837567292613522MILTON TRUSTEE 

SP.Z O.O.

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140007226099542322584SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

42 IM. JÓZEFY 

KANTORÓWNY

 0,2700Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112429697884980082930P.H.U. WINKLER 

ŁUKASZ

 0,0900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,1700Tworzywa sztuczne160119
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 0,4300Żelazo i stal170405

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732953706351316938CARDIO-DENT 

SPÓŁKA CYWILNA 

MARIOLA KOŚMIDER, 

JERZY KOŚMIDER

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723217229372277033ALEKSANDRA 

KUBICZEK ANNA 

KALITA SPÓŁKA 

CYWILNA NZOZ 

X-MED

 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432750716272443944SALON 

KOSMETYCZNY 

IVONE Iwona KAFKA

 0,0700Odpady tworzyw sztucznych070213DM34.20.Z2401493775482452989C3 Sp. z o.o.

 0,0400Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103367045573BEAUTY CENTER 

Weronika Łuczuk

 1,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082413715636521560963BESKID-BUD Paweł 

Wiercigroch

 0,7870Filtry olejowe160107

 430,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012711785876440002213PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

EUROMIR MIROSŁAW 

STRZELCZYK

 595,0000Gruz ceglany170102

 3,4900Odpadowa papa170380

 3,1600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,4000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728305939541184269SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. 

BARBARA 

WOJCIECHOWSKA

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724916076521018744DZIURKO JOLANTA 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,7600Zmieszane odpady opakowaniowe1501062728536256381018341Zakład Ogrodniczy 

Seweryn Spychała
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 0,3080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

18010327336601164310097011. DENTOMED 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 2. 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

MACIEJ 

SKŁADOWSKI

 24,0100Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z0012628609542269625Samodzielny Publiczny 

Szpital Kliniczny Nr 7

 1,6600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,4380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3960Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5640Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 1,0800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 20,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0460Aluminium170402

 3,3500Żelazo i stal170405

 28,5380Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 234,6270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 187,5410Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1500Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 2,4000Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0660Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 45,6770Tworzywa sztuczne i guma1912042719263226340019510PHU "ELEKTROS" Sp.  

z o.o.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407693586412375304MEDPOINT 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA - 

BARBARA FUDALEJ

 56,1000Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

0801202002809675432163817IKEA INDUSTRY 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,5200Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 9,0000Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 15

080416

 5,5800Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 4,9220Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 7,0000  0.00Wodne ciecze myjące120301

 22,0520Opakowania z papieru i tektury150101

 9,8950Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2370Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2360Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3840Zmieszane odpady opakowaniowe1501060704404635470290713ZAKŁAD 

MECHANICZNY S.C. 

MIKOŁAJ GALAS I 

PIOTR GALAS

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314DK29.24.B0705283995470045936USŁUGI 

PRZECIWPOŻAROWE 

STANISŁAW 

ADAMUS, LEON 

KIPPING, CZESŁAW 

KRUCZEK SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0160Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0070Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0540Metale żelazne191202

 0,0240Tworzywa sztuczne i guma191204

 3,0000Zużyte opony1601032705807496461012441MECHANIKA I 

BLACHARSTWO 

POJAZDOWE 

DANUTA WRÓBEL

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,0800Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605O90.02.Z4706723107291412891GAJAWI PPHU Gabriel 

Rogut

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych1501023567551005512354324"ŚWIAT MEBLI" 

KORZENIOWSKA-STA

NIK JADWIGA,STANIK 

MAREK SPÓŁKA 

CYWILNA

 1,6100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0656Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182734423506342019879KALLA Sp.zo.o

 0,0983Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,4972Roztwory utrwalaczy090104

 2,7560Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9380Opakowania z drewna150103

 0,1700Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 6,8900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0046Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Żelazo i stal1704052719396616451043457JAN SKOWRON 

ELEKTROMECHANIK

A POJAZDOWA

 13,2000Inne niewymienione odpady100299DN37.10.Z2760935656342326587PPHU "EHAZET" Sp. z 

o.o.

 0,0400Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 135,0000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

2240



 664,7800Żelazo i stal170405

 17 846,7300Metale żelazne191202

 0,0900Tworzywa sztuczne i guma191204

 19,6700Odpady tworzyw sztucznych0702132426308259542730544MAUSER POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 12,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 18,8790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,1700Opakowania z drewna150103

 0,0000Opakowania z metali150104

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 28,8120Żelazo i stal170405

 0,3900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083632290526252455795DAWID SITEK 

AUTO-SERWIS
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 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0280Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0620Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3600Żelazo i stal170405

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032702311806481055040PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA - 

LEK. STOM. EWA 

JUSZCZYK

 1,8400Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802435864579542749319DEHAK Sp. z o.o. Sp. 

k.

 0,3600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7300Drewno170201

 4,4000Żelazo i stal170405

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092777300866262671046APTEKA SŁONECZNA 

KWIECIEŃ BYTOM 

ORZEGOWSKA 

SPÓŁKA JAWNA
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 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092415130239690722849APTEKA ESKULAP 

DANUTA 

SOSNA-ORLIK

 0,0450  0.05Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101091505304405731081286CEGLAREK 

MIECZYSŁAW

 0,3600Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410692036341893114INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEKARZ 

STOMATOLOG 

BARTŁOMIEJ BRYŁA

 214,0000Odpady tworzyw sztucznych070213DB17.25.Z1500227105730105300Zakałdy Przemysłu 

Lekkiego WIGOLEN 

S.A.

 0,5540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4330Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Miedź, brąz, mosiądz170401

 5,4300Żelazo i stal170405

 0,1270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213367993330SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 4 

IM. PRZYJACIÓŁ 

ZIEMI W ŁAZISKACH 

GÓRNYCH

 0,1430Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.33.Z2701706036340009859MILKO HURTOWE 

CENTRUM NABIAŁU 

WŁODZIMIERZ 

NATKANIEC

 14,9200Opakowania z papieru i tektury150101

 5,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2800Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728464536481049157SOKALLA 

MAGDALENA 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

MA-DENT PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0450Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0440Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092775682956461066879APTEKA TURKUS 

Katarzyna Nagengast

 0,2810Opakowania z tworzyw sztucznych1501022427454745472139541POGOTOWIE 

SANITARNO-EPIDEMI

OLOGICZNE 

"NOWISTA" SPÓŁKA 

CYWILNA SERGIUSZ 

STANEK, GRZEGORZ 

WĄS

 0,1640Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2780Papier i tektura191201

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DK29.71.Z0700225015480076252Fabryka Automatyki 

Chłodniczej FACH S.A.

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

2244



 32,2460Inne niewymienione odpady0702992718186806310014241INTEGRA Malirz, 

Zwierzycki Sp.j

 0,6230Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 11,0800Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,6880Inne oleje hydrauliczne130113

 0,1010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 75,1200Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783067756321803208INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

MAGDALENA 

SIERAKOWSKA

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419229166412357795ENDO-DENT 

STOMATOLOGIA 

MATEUSZ GRUCA
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 0,0320Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,5200Żelazo i stal170405G50.20.A2775334406491064603Zakład Usług 

Motoryzacyjnych 

Bartosz Matysik

 0,3450Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

1603041519713245770402926SKLEP 

WIELOBRANŻOWY 

MIŚ Władysław 

Filipkiewicz

 0,1850Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 11,5400Opakowania z tworzyw sztucznych1501023407997585562722971TSR POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 53,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,2170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766752154980122090NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA S.C. 

VIOLETTA 

RUDNICKA-TYNIOR, 

ROMAN TYNIOR

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704034045481045762Gabinet 

Stomatologiczny 

Izabela Kujawa

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429870426412370413MYCLINIC - TOMASZ 

SZKLARSKI. 

odkryjslaskie.org - 

Tomasz Szklarski

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2723655066471003610"AUTO SERVICE P. T. 

A. SANECZNIK" S. C. 

TOMASZ SANECZNIK, 

JUDYTA SANECZNIK

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Filtry olejowe160107

 0,8620Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727511095212959046Prywatna Praktyka 

Dentystyczna 

DENTICA Lidia 

Gazda-Powojewska

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110DJ28.51.Z0035928286420004597Emalierski Zakład 

Usługowy METAL 

CERAM

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3800Żelazo i stal170405
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 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182700799146480011282BIG Serwis Andrzej 

Flakus

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020700272205480055965CIMEK WIESŁAWA 

SCHRONISKO PTTK 

"STOŻEK"

 1,3000Opakowania ze szkła150107

 0,0180Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414659106272359103PRAKTYKA 

LEKARSKA 

DENTYSTYCZNA 

MONIKA 

STENCEL-GORDON

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0230Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109367414906Apteka Św. Barbary 

mgr farm. Lucjan 

Matera Sp. z o.o.

 0,2240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022429538476312646011Gabinet Weterynaryjny 

ANIMAGUS S.C. Piotr 

Cieślik, Katarzyna 

Ostrowska-Cieślik

 0,1500Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305020006865986321568894Dom Pomocy 

Społecznej w 

Jaworznie

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,2900Żelazo i stal170405

2248



 0,2170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0610Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182702110589541026139Regionalna Izba 

Obrachunkowa

 0,2620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033648717509691619266AkaiMed 

Wielospecjalistyczne 

Centrum Medyczne sp. 

z o.o. sp.k.

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0704096485481028686NIEPUBLICZNY 

WIELOSPECJALISTY

CZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ  

GRUSZCZYK PIOTR

 3,6000Inne niewymienione odpady0801992730267696441095257"MARKBUD" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWE 

USŁUGI-HANDEL Sp. 

z o.o.

 0,6000Opakowania z metali150104

 2,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,9500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706042428447914980261762BIONOCO SP. Z O.O.

 1,9500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033641055475751842363Health&Event Mateusz 

Wojtulek

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7000Żelazo i stal170405000723514SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 7 

SPECJALNA

 0,0380Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802410732515472099801SZCZĘŚNIAK Pojazdy 

Specjalne Sp. z o.o.

 0,2100Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 1,0600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,5000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0080Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 4,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 64,9600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2250



 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0720Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 13,2440Aluminium170402

 30,4100Żelazo i stal170405

 0,2640Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033631777706521713349AD.MANI Adrianna 

Gucwa

 0,2850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082417522889492079560KAMIL WILCZYŃSKI 

"AUTO-KOMIS" Handel 

samochodami "WIL 

CAR"

 2,1900Zużyte opony160103

 0,1900Filtry olejowe160107

 0,1170Płyny hamulcowe160113

 0,2080Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 174,9300Metale żelazne160117

 25,4850Metale nieżelazne160118

 6,0960Tworzywa sztuczne160119

 9,2200Szkło160120
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 11,4300Inne niewymienione elementy160122

 1,0000Inne niewymienione odpady160199

 2,2720Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2200Żelazo i stal1704052400908045741941885 

PRZEDSIĘBIORST

WO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"MEGA-WAG" 

R.LEWICKI SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022724575856871228376ARIAdent

 0,1240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042725988196461031912Specjalistyczne Usługi 

Medyczne s.c.

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133680215579542781027SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

40

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033689824759542785887ALGOS-MED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

2252



 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022732076897481039923"MEDICUS" GABINET 

WETERYNARYJNY 

DARIUSZ IDZIŃSKI

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042768928816443005229ZESPÓŁ SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄC

YCH NR 5 Z 

ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI I 

SPECJALNYMI

 0,9800Opakowania z tworzyw sztucznych1501023568527016282078452DLD SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 13,3800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,7440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765272596511554955"DE-MED" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2640Opakowania z papieru i tektury150101DH25.24.Z1515342565732415306FORMES Sp. z o.o.

 0,0460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3280Baterie i akumulatory ołowiowe1606012408298766421637548FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA 

KACZWIŃSKI 

EDMUND
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728016235532128329NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

PAWLUS 

BARTŁOMIEJ

 0,0050Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801028517608649371206338PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Lucyna Cichor

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0260Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142405727916391904328RACIBORSKIE 

CENTRUM 

REHABILITACJI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNY

CH

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031516425435751316373ZAKŁAD USŁUG 

POGRZEBOWYCH 

LEOPOLD GOROL

 0,1690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728805975532277294MILDENT SPÓŁKA 

CYWILNA GRUPOWA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

IWONA I MAREK 

LIPIŃSCY

2254



 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142781532022220762724DAKO Services Sp. z 

o.o.

 0,0084Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092433085575532513257EFEKT PHARM 

ZBIGNIEW PIECZARA, 

MAŁGORZATA 

PIECZARA SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022406199508133336418GABINET 

WETERYNARYJNY 

IZABELA BRZĄKALIK

 0,1460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766601596312252660OŚRODEK ZDROWIA 

MEDYK SP. Z  O.O.

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2779440606341143962"Nowa Apteka" 

Krystyna 

Magner-Wróbel

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401561016262451505TOMASZ LIZUREK, 

STOMATOLOGIA 

LIZUREK

 1,7300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406032407834766272627383PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

TECHNICZNYCH 

"WAGNER-SERVICE" 

PIOTR WILCZEK I 

SYNOWIE SPÓŁKA 

JAWNA

2255



 0,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102DH25.21.Z2710347016380004578"JAWOPLAST" 

SPÓŁKA JAWNA 

JANUSZ 

WOJTASIEWICZ

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093613611105732854402Plus dla zdrowia 

leszcz i wspólnicy s.j

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020701971175511455885PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

DOKTOR BADA Bada 

Isaac

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427942489691346360"MARTDENT" Marta 

Krzemień Stomatologia

 4,3100Sole i roztwory zawierające metale 

ciężkie

0603130027601525730101733Dariusz Kowalczyk 

PPH Impuls

 0,5700Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 3,0780Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2256



 0,1470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718260816270007541GALUS DARIUSZ 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0080Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 

oraz odpadowa tkanka zwierzęca, 

wykazujące właściwości 

niebezpieczne

0201802427547706392001597EKO-TOX S.C. MARIA 

SKIPIRZEPA I JAN 

SKIPIRZEPA

 0,3720Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 47,2330Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6220Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,2200Opakowania z papieru i tektury1501012778919906311239054PULS MAGDALENA 

MAROŃ
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 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767731206442164434NZOZ VITA-DENT 

INNOCENTA 

MĘCIK-ZIĘTEK

 0,0180Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304DK29.24.B2707023136491109518FIRMA PEPOŻ 

PAWEŁ GRANEK

 0,1030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417637317282297404SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

STOMATOLOGIA 

ESTETYCZNA 

GOŁDYN ANETA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043697447666451416728EMIPHARM - Emilia 

Gatzki

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435016795771931466GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PIĘKNY UŚMIECH lek. 

dent. ALEKSANDRA 

WRÓBEL

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700585626461035560Przychodnia 

Stomatologiczna 

TRIODENT Lek.dent. 

Latosi Barbara

 2 745,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A2719764266470518565CIEPŁOWNIA 

RYDUŁTOWY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 10,2600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 33,2190Żelazo i stal170405

 287,2000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z0705320185480009445P.P.H.UKarol 

Chwastek Zaklad Uboju 

Bydla

 744,8590Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434439476472568403PORADNIA 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZA SZOSTAK 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 9,4260Odpady proszków powlekających0802012429287146292464748ŚLĄSKIE CENTRUM 

LAKIEROWANIA 

PROSZKOWEGO 

POLVO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213070600228 "JULEX & 

SPÓŁKA" 

EWA,MARCIN I 

MACIEJ PICHUR 

SPÓŁKA JAWNA

 0,5500Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208DL33.30.Z2767550559542317910CZAH-POMIAR Sp. z 

o.o.
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 0,0760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0258Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,8410Żelazo i stal170405

 1,2660Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033000945307642477351LABORATORIUM 

USŁUGOWO - 

BADAWCZE 

"BIOCHEMIK" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,7190Odpady po autoklawowaniu odpadów 

medycznych i weterynaryjnych

198001

 0,1360Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090728219795481978324Apteka Medea 

Katarzyna Gabryś

 3 151,8400Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705042414536059690079282JULKAN ANDRZEJ 

KOŁODZIEJ

 0,6690Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800024067985470167728JADWIGA WALUŚ - 

stołówka
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 1,3100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013631493019492203965ALLPER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 50,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011520657635741895636"CEGIEŁKA-BIS" S.C. 

A. i R. Dygudaj

 55,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,1000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,1100Zużyte opony160103

 0,0003Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409187816262918334NZOZ ARKA-MED Sp. 

z o.o.

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092762038936462379534 "10" 

(DZIESIĄTKA)SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030008730476341937136DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

"PRZYSTAŃ" W 

KATOWICACH
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 0,5880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774954786482378087PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

"MIKULCZYCE" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0990Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318I60.21.A2705616636340125637TRAMWAJE ŚLĄSKIE 

S.A.

 41,1800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,7100Odpady spawalnicze120113

 3,5800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4200Zużyte opony160103

 257,1720Metale żelazne160117

 4,8340Metale nieżelazne160118
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 4,9900Tworzywa sztuczne160119

 7,4800Szkło160120

 6,0590Inne niewymienione odpady160199

 0,2260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,4670Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,2200Inne baterie i akumulatory160605

 80,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,4600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1600Drewno170201

 8,9000Odpadowa papa170380

 27,4980Miedź, brąz, mosiądz170401

 5,2210Aluminium170402

 1 703,2420Żelazo i stal170405

 1,1140Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1 000,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0700Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2777026126271515771INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR N. 

MED. SZYMON 

DWORNICZAK

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022775741726511585358NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ONKO-DENT SPÓŁKA 

PARTNERSKA 

G.L.SŁOMIAN

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,3900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082726611562220032813TOMASZ URBAŃCZYK 

1.KAMIL-SPED 

2.CENTRUM 

DORADZTWA I 

KSZTAŁCENIA

 0,6000Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0500Tworzywa sztuczne160119

 0,1550Opakowania z papieru i tektury150101A01.24.Z0727968406381326077Firma "Chów drobiu" 

Robert Tomża

 50,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1680Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032417586939372464172GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEKARZ 

WETERYNARII 

TOMASZ KLIMCZAK

 0,1940Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800723491755471745156PRZEDSZKOLE NR 39

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132401594536342575592ZESPÓŁ SZKÓŁ 

ZAWODOWYCH 

SPECJALNYCH NR 6

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503534005751605628Trumny-Autokarawan 

s.c.

 0,1100Zmieszane odpady opakowaniowe1501060152241915262649402PKP CARGO 

SERVICE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0980Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zbiorniki na gaz skroplony160116

 0,0090Tworzywa sztuczne160119
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 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766645946312253145STOWARZYSZENIE 

PROMOCJI ZDROWIA 

I TRZEŹWEGO STYLU 

ŻYCIA "SZANSA"

 7,6950Odpady tworzyw sztucznych0702133617061867773249627RABEN LOGISTICS 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,9100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,9300Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0050Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

080307

 0,0150Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,0450Wybrakowane wyroby101382

 0,0100Inne niewymienione odpady110199

 458,8010Opakowania z papieru i tektury150101

 130,9920Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,5800Opakowania z drewna150103

 6,4500Opakowania wielomateriałowe150105

 105,7380Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0500Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0300Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 109,5800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 6,7000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0200Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,0100Szkło170202

 0,4350Aluminium170402

 7,3350Żelazo i stal170405

 0,2800Papier i tektura191201

 0,9260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022778260536312259047Gliwicka Klinika 

Weterynaryjna lek.wet. 

Jacek Cymbryłowicz
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 1,2000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109DK29.56.A0704227265470241991"KEM-FORM" 

WOŹNIAK,GIEMZA,PŁ

ONKA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 12,2990Żelazo i stal170405

 218,5300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.62.Z0706093475470171925Fabryka Pił i Narzędzi 

"WAPIENICA" Sp. z 

o.o.

 20,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 21,6500  20.74Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 4,8600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 9,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,8800Opakowania z drewna150103

 0,4200Opakowania z metali150104

 2,5200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,6600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 6,5780Żelazo i stal170405

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0707823189371034096GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Agata Święcicka-Trzos

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0005Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716786056471017575NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MAGORT" 

KOMPLEKSOWE 

USŁUGI 

STOMATOLOGICZNE 

MAGIERA DANUTA

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733442516331019798GABINET 

ORTODONTYCZNY 

Urszula 

Bamberska-Pośpiech

 0,0680Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091202664465492099684PISKORZ MARTA 

Apteka przy Samolocie

 205,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DH25.13.Z2721225546311000844AGR Zakład Pracy 

Chronionej E. Rojowiec

 2,3400Żelazo i stal170405

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092414328626871336841APTEKA VITA-MGR 

FARMACJI 

MAŁGORZATA 

CHABROS-BUCZEK
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 0,0690Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032417498086342764749NOE S.C. DARIUSZ 

TORC I ALICJA MAN

 714,2000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.21.Z2715552226310000517Zakłady Tworzyw 

Sztucznych "Izo-Erg" 

S.A.

 56,7500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,4990Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 232,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 20,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,1000Opakowania z drewna150103

 0,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 57,2000Żelazo i stal170405

 1,6000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774912046262640749NZOZ MEDICUS S.C. 

ZESPÓŁ 

LEKARSKICH 

PORADNI 

SPECJALISTYCZNYC

H

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0003Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012715874006411776952GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JERZY POPIOŁEK

 0,0002Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 8,0000Metale żelazne1601171515675285731722153ZAKŁAD 

NAPRAWCZY 

LESZEK HAMERLA

 0,2510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409034729372564353VIA-MED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0730Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 606,0800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.11.B2776821929542392521Zakład Konstrukcji 

Spawanych FERRUM 

Sp. z o.o.

 30,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 9,4000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,3700Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,6700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1600Opakowania z drewna150103

 4,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,6800Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 1 077,1700Żelazo i stal170405

 1,3200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,9600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0110Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022410003416472215685Specjalistyczna 

Praktyka Dentystyczna 

dr n. med. Maciej 

Grzesiak
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 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,5200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040704635245470288886"ELKRYJ" Kryjak 

Władysław

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768237566422170147PRAKTYKA 

LEKARSKA LEJTMAN 

ARTUR

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704115915481039388GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY 

GORCZYCA RENATA

 0,0390Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132405988796342627455SĄD REJONOWY 

KATOWICE-ZACHÓD 

W KATOWICACH

 1,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605
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 1,3200Żelazo i stal170405

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038526130136521364914KULCZYK MARTA 

IMAGE

 0,6500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012730030766291065029MARCIN KOZŁOWSKI 

PROXMET

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417973396412457491INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MACIEJ 

ŻYMŁA

 83,5100Metale żelazne1912023617343506332234211ECO GREEN POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 17,9720Metale nieżelazne191203

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083620708629372325915Mechanika 

Samochodowa 

Mirosław Kiepriec

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0400Filtry olejowe160107

 0,1740Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,7070Opakowania z papieru i tektury1501012415318486482723130TECHNIKA 

CHŁODZENIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0864Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,3950Żelazo i stal170405

 18,1200Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070604DJ28.40.Z2406600709372528050SHILOH INDUSTRIES 

Sp. z o.o.

 343,7000Zgary i żużle odlewnicze101003

 6 410,6500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2 498,5700Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 789,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 24,2600  6.07Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 1,4600Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 2,2000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 1,9000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 4,8400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,3400Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 50,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 31,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 312,5800Opakowania z drewna150103
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 0,9600Opakowania z metali150104

 29,1200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0700Opakowania ze szkła150107

 4,9900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 48,2700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 18,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9800Tworzywa sztuczne160119

 4,6800Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0700Szkło170202

 0,5700Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,6200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764642866442894003NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

MED-JOLAN S.C. 

JOLANTA MADEJ, 

STEFAN MADEJ

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102412949706351802538Centrum Zdrowia w 

Mikołowie Sp. z o.o.

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5280Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 16,2260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 9,7000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0340Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062427982306252389621MAT-CAR MATEUSZ 

SROKA MECHANIKA 

POJAZDOWA

 0,0810Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0490Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0310Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,3300Metale żelazne160117

 97,5600Skratki1908011513984395751865335Gmina Herby

 1,2000Zawartość piaskowników190802

 2 023,9000  202.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709389266391321704GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BEATA OGIŃSKA

 0,2130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767155356431602480GRUPOWA 

PRAKTYKA LEKARZY 

RODZINNYCH 

"FAMILIA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

2278



 0,0382Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502597825731625622LABORATORIUM 

ANALIZ 

MEDYCZNYCH 

IWONA ORLIKOWSKA

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501012410723006351764766PIEKARNIA KLOS 

WOJCIECH

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724376836421659107NZOZ - 

SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZA 

LEK.MED.RYSZARD 

FUCHS

 0,0610Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0703806665471224871INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LUCYNA 

MISAN-BOŻEK

 0,1120Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012428462356263008120Tecdiving sp. z o.o.

 0,0360Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,7310Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,5400Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,1400Żelazo i stal170405

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130034501176310102169Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

"MEDEA" sp. z o.o.
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 0,0260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0005Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032708957896291566731INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANNA 

GAŁEK-KARKOS

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033616306786462919491ZMIERZLOKI TATTOO 

OLIWIA DASZKIEWICZ

 4,6800Opakowania z papieru i tektury1501011228290665130234756Browary Regionalne 

W±sosz Spółka z o.o.

 2,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 16,0600Opakowania ze szkła150107

 1,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022781551126422830460Korporacja Medyczna 

KMK Sp. z o.o.
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 0,3760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0460Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,6300Zmieszane odpady opakowaniowe1501062406827755532349473F.H. JAKUB LATOCHA

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703833409371039550Prywatny Gabinet 

Dentystyczny 

Lek.Stom.Hanna 

Ciejka-Łuczyk

 21,6000Opakowania z papieru i tektury1501010728162865471543984SUPERMARKET 

DETAL Magdalena 

Makowska

 1,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.53.B2725294006340194503Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"Bormal"

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Zużyte opony160103
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 5,5000Odpady tworzyw sztucznych0702132402502779491706291PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE "ROBERTO" 

ROBERT WOSIK

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706710335471067526MIRADENT

 0,0296Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182775907396472253527RUE-RZN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3150Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,0800Żelazo i stal170405

 0,0130Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182780449736391820755STOWARZYSZENIE 

PRZYJACIÓŁ 

CZŁOWIEKA "TĘCZA"

Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433577396262880229Gabinet Kosmetologii 

Estetycznej "Beauty 

Avenue" Dagmara 

Brzezińska
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021520640315741424902GABINET 

WETERYNARYJNY 

"ZOOWET"

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432363786342538697Specjalistyczna 

praktyka lekarska dr 

n.med. Dorota Kuglin

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,6600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082768480296262042221D.E.F.T. Polska Marian 

Buroń

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716757656521019933NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ   

Simed Łucja 

Przybyła-Majka

 0,7500Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801122715695376340257623Fabryki Sprzetu i 

Narzędzi Górniczych 

Grupa Kapitałowa 

Fasing S.A

 0,1300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,7200Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,2800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 1,6500Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 10,6950Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,5400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 13,8800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,2940Miedź, brąz, mosiądz170401

 1 067,7000Żelazo i stal170405

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502640855731722897PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

DENTLAMED S.C.
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502910765771154778EDYTA BEREZA NZOZ 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

STOMADENT

 11,8000Odpady zawierające siarkę050702E41.00.B2404323636391894972Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. 

(dawniej pod regonem 

273096072)

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,4430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3510Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0870Filtry olejowe160107

 0,3400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0096Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5048Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,0020Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,1713Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 0,0350Miedź, brąz, mosiądz170401

 15,6460Żelazo i stal170405

 0,2100Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 68,8600Skratki190801

 51,7500Zawartość piaskowników190802

 4 969,5000  844.82Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 40,0000Inne niewymienione odpady190899

 1,1240Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501011804039136852269687PIKUŁA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0500Opakowania z drewna150103

 0,0570Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110070256645261737771TOWARZYSTWO 

OPIEKI NAD 

ZWIERZĘTAMI W 

POLSCE

 0,1460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,3430Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201
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 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0260Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736704996481534958PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANITA 

MENDREK-BIAŁASIE

WICZ

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023661519206452144278PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA W 

CENTRUM "MIRSZA" 

MIROSŁAWA 

SZAMBORSKA

 0,6300Odpady proszków powlekających0802010708985649372125122"CERTECH " Sp.z o.o

 1,1500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,5100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,7000Inne niewymienione odpady120199

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730628196271104571PRYWATNE 

CENTRUM 

MEDYCZNE "BIOZON" 

MIROSŁAW DANILUK

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103243118680III PRYWATNE 

LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄC

E SZKOŁA 

OTWARTEGO 

MYŚLENIA

 2,6110Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082733287956491593721NOCOŃ JERZY SKUP 

PRZERÓB SPRZEDAŻ 

ZŁOMU

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 23,3390Zużyte opony160103

 0,1560Filtry olejowe160107

 0,1920Płyny hamulcowe160113

 1,4850Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 612,3560Metale żelazne160117

 34,0350Metale nieżelazne160118

 14,8610Tworzywa sztuczne160119

 5,4440Szkło160120

 1,1430Inne niewymienione elementy160122

 0,8500Inne niewymienione odpady160199

 10,1020Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,1330Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082782335916311749513FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA 

"RENOMA" Rinaldo 

Sznir

 0,0230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0000Płyny hamulcowe160113

 0,0700Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0760Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011500196875730102891Zakład 

Handlowo-Produkcyjny 

BUDCHEM Jerzy 

Chrzan

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414289325741763426Magdalena Macoch 

"M-STYLE"

 0,0260Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092782855186472341473"FARMEX" IGNACY 

NEUGEBAUER I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 95,5400  7.64Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.13.A2778210506332067724Zakłady Mięsne "Haga 

Plus" Sp. z o.o.

 8,7200Opakowania z papieru i tektury150101
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 112,0600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023698461655472076266Gabinet weterynaryjny 

"Super-Vet" 

Przemysław Dimos

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082774845816331842552Usługi Transportowe 

Łągiewka Barczak 

Aneta

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,1360Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.B0723409785471036773Firma Handlowa Irena 

Wisła

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427800976443371081JOANNA WOLDON 

NZOZ "ALBADENT

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407727516351773297GABINET 

KOSMETYCZNY 

"DUET" CIMAŁA 

MARIA, ANNA 

WITOSZ
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 0,1320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032737157246442776841Samodzielny Publiczny 

Zakład Diagnostyki 

Obrazowej

 17,9300Opakowania z papieru i tektury1501012407817809372548236PAULINKA SPÓŁKA 

JAWNA 

M.K.T.R.HANDZLIK

 8,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 70,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0160Metale nieżelazne160118

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2660Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1070Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1650Aluminium170402

 4,5770Żelazo i stal170405

 0,0180Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0200Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022400856546472165912NZOZ "ARS-DENT" 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA LEK. 

DENT. JOANNA 

BOBER

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

2291



 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0940Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132762979909691192968WĘGLOKOKS STAL 

Sp. z o.o.

 0,3380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2670Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0721739835482128065PRAKTYKA 

LEKARSKA NZOZ 

SC.GREŃ B.GAWLAS 

K.

 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032426409826271728544Katarzyna Rycaj 

Specjalista Chorób 

Oczu

 0,0910Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162776179586471817962KANCELARIA 

NOTARIALNA 

TADEUSZ 

KAŁUSOWSKI

 5,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010003482525770400703GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" W 

LELOWIE

 3,4790Żelazo i stal1704052429322366443500319"NITREX METAL" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501010006751815741041354OŚRODEK 

SZKOLENIA SŁUŻBY 

WIĘZIENNEJ W 

KULACH

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,7300Opakowania ze szkła150107

 2,6700Żelazo i stal170405

 0,1120Inne niewymienione odpady0401993607806546342835449ARTA3E SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0270Opakowania z drewna150103

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716762406311314821 INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JERZY 

ARENDT

 0,2200Opakowania z papieru i tektury1501010728206106521624953"HESBART" HENRYK 

HESS,ANDRZEJ 

BARTECZKO SPÓŁKA 

JAWNA

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,4000Kwasy trawiące110105G51.51.Z2778404326422765946MERITUM  Sp. z o.o.

 5,5000Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 0,5040Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198
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 1,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,5000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305083676849136482391610BP SERVICE CENTER 

MARCIN 

KONRADOWSKI

 0,5700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767207956472209578NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

GABINETY 

OKULISTYCZNE 

MICHALSKA I 

KLAPUCH S.C.

 0,2670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774587156462505677CENTRUM 

MEDYCZNE 

"ŻWAKÓW" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0510Kable inne niż wymienione w 17 04 101704113653761426391841680ELEKTROKOMPLEKS 

JAROSŁAW 

KOCZWARA
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 2,5000Inne niewymienione odpady0303991519902389490626302PRACOWNIA 

RĘKODZIEŁA 

"JUNEK" WANDA 

MOLIS

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050725974825531557264TARTACZNICTWO 

JACEK WRÓBEL

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776091896451344265Niepubliczny Zakład 

Opieki 

Stomatologicznej 

ARIA-DENT KUBICA 

ARTUR

 0,0690Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042412608176342698805MACIEJ WILK 

GABINET 

DENTYSTYCZNY

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767720136481794903WŁODZIMIERZ 

PIASZCZYŃSKI 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

SPECJALISTA 

CHIRURGII OGÓLNEJ

 0,1090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z0721471875471839851SZPITAL 

PEDIATRYCZNY W 

BIELSKU-BIAŁEJ

 0,1650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0360Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 22,6580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,4920Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721824386441096127PRACOWNIA 

DIAGNOSTYCZNA 

USG DR M.ROJKA 

MAREK ROJEK

 74,5400Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

1702045305686297541005113EKOBAU Sp. z o.o.

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093638453906342857741PHARMAVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,1000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305022769208966272400521PPUH BLOCHEL 

AGNIESZKA (dawniej 

Sroka Agnieszka)

 0,8600Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,4000Skratki190801

 0,0800Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033663972126482481827STOMAGOLD SYLWIA 

BRZOZOWSKA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 38,2000Żelazo i stal1704052700520166270012803EKOPOL 

GÓRNOŚLĄSKI 

HOLDING SPÓŁKA 

AKCYJNA

 79,6850Inne niewymienione odpady0801990120476995220103609Polskapresse Sp. z o. 

o.

 38,6540Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 15,4260Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,7400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1 819,7540Papier i tektura191201

 2,7050Odpady tworzyw sztucznych0702130704123955470088934KORFED S.C. 

LESZEK FEDYSZYN, 

ANNA 

KORCZOWSKA, 

WOJCIECH 

KORCZOWSKI
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 0,1430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711840109541569242SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. JANUSZ 

RADWAŃSKI 

SPECJALISTA 

GINEKOLOG, 

POŁOŻNIK, CYTOLOG

 0,2360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083621821248883123164REM SERWIS 

CZECHOWICE-DZIEDZ

ICE Sp. z o.o.

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 28,9400Żelazo i stal170405

 0,7350Żelazo i stal1704052711841226380002326MARCINIAK ROMAN 

"MAT-BUD" ZAKŁAD 

ROBÓT 

DROGOWYCH I 

BUDOWLANYCH
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021514056425751648023POWIATOWY 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII W 

LUBLIŃCU

 54,9700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701071205468495492322863 SPEC BAU POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,0300Zmieszane odpady opakowaniowe1501062419196535471388934WYPIEKOWO 

PIEKARNIA 

CUKIERNIA Piotr 

Twardzik

 0,0180Opakowania z papieru i tektury150101F45.21.C2401509435472015833Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Budowlane 

T-TEL Tomasz 

Wieczorek

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 654,9720Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033643095869542764804BEL VISO MAJA 

KISZKA
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 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722962899372247782SP. CYWILNA 

OKO-CENTRUM 

Poradnia Okulistyczna 

M. Kukieła, E. 

Majewicz, U. 

Jabłecka-Sieroń, J. 

Kaźmierczak,K.Wójciki

ewicz

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2000Aluminium1704021505078665730002327PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

DOM-GAZ 

KRZYSZTOF 

PIASZCZYK

 8,4000Żelazo i stal170405

 4,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0192Opakowania z papieru i tektury1501013651197295482675809P.H.U. MICHAŁ DUDA

 0,0711Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6210Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DM34.10.B070037916547-004-86-27 FCA POLAND 

SPÓŁKA AKCYJNA

 322,5480Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 12,0070Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 12,2310Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117
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 69,4070Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 4,4270Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080413

 5,3480Osady i szlamy z fosforanowania110108

 12,0000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 1,4200Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,5200Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 2,3390Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 7,6000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,5000Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 112,2440Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1 495,5550Opakowania z papieru i tektury150101

 220,2310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 778,8100Opakowania z drewna150103

 38,1180Opakowania z metali150104

 10,1170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 79,6610Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 9,2400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,4110Zużyte opony160103

 1,7800Filtry olejowe160107

 0,0850Płyny hamulcowe160113

 0,8880Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 40,1760Metale żelazne160117

 11,4330Metale nieżelazne160118

 111,7430Tworzywa sztuczne160119

 2,5480Szkło160120

 48,4490Inne niewymienione elementy160122

 0,4590Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0860Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7710Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0140Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 91,0480Żelazo i stal170405

 176,5800Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402090081976115730200091P.W. DEMAR Marek 

Dewódzki

 7,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

2302



 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719738306481408840PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNY DR 

N. MED. WOJCIECH 

KAŹMIERCZAK

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 7,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G52.11.Z0003413275480076720Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc Chłopska

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203F45.23.A2405371166381702385Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych 

Pszczyna Sp. z o.o.

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,8000Żelazo i stal170405

 6,3600Inne niewymienione odpady070199DL31.10.A0000380726450000345ELEKTROCARBON 

Sp. z o.o.

 1,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,1750Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2200Aluminium170402

 10,8950Żelazo i stal170405

 0,0800Szkło1702020013797285260212931BANK MILLENNIUM 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0520Tworzywa sztuczne170203

 1,1800Żelazo i stal170405
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 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509680185741390103BARBARA 

WYSOCKA-KLIMASZ 

"GABINET 

STOMATOLOGICZNY"

 0,0087Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778519676271089274SZAFRAŃSKA 

BOGUSŁAWA 

GABINET 

KOSMETYCZNY 

KAROLINA

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729959705761007225JACEK DRAB-NZOZ 

PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA 

"MEGA-DENT"

 0,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121G50.20.A273351162SERWIS  R & D 

STOSIO S.C. STOSIO 

RYSZARD, STOSIO 

DARIUSZ

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4500Zużyte opony160103

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032702172916411382064Gabinet 

Stomatologiczny 

CICHOR KRYSTYNA

 14,3400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380L75.23.Z0003198366262188083Areszt Śledczy Bytom

 50,0500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 16,2050Żelazo i stal170405

 0,6170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0013Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.90.Z0082739096650001148Konimpex Sp.z o.o.

 5,3400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706040013222666630001820PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

SPECJALISTYCZNYC

H "TERMATEX" SP.z 

o.o.

 2,5800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070704525325470243464Sklep 

Spożywczo-Przemysło

wy Delikatesy - 

Jarosław Makowski
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 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020706049185531064159PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA - 

PAWEŁ KANIA

 0,1210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2729465396491594206NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ANDENT ANNA 

WÓJCIK-NĘCKA

 1,9850Odpady tworzyw sztucznych070213DN37.10.Z0172643265272346985STENA RECYCLING 

Sp.  z o.o.

 30,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 74,6800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1320Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 20,0000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 81,5510Inne niewymienione odpady120199

 1,9320  1.93Wodne ciecze myjące120301

 0,4100Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 3 890,9360Opakowania z papieru i tektury150101

 20,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 154,1350Opakowania z drewna150103

 1 410,4550Opakowania z metali150104

 13,8770Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4070Opakowania ze szkła150107

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0780Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0090Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 44,7000Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 20,4200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 6,6800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,7770Miedź, brąz, mosiądz170401

 328,2200Aluminium170402

 5,9190Żelazo i stal170405

 0,9400Cyna170406

 28,4240Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 50,1900Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05191006

 7 008,9070Papier i tektura191201

 10 767,0940Metale żelazne191202

 18,8820Metale nieżelazne191203

 0,2240Tworzywa sztuczne i guma191204

 426,3100Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DJ28.30.A2710381366390005065ZAKŁADY 

REMONTOWE 

ENERGETYKI "ELKO" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 33,1630Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,6340Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102
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 20,4400Odpady spawalnicze120113

 2,6000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1800Odpadowa papa170380

 0,1770Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161503098475732331963MIEJSKI ZARZĄD 

DRÓG I TRANSPORTU 

W CZĘSTOCHOWIE

 1,3000Zużyte opony1601032776741236291154827MIKOŁAJCZYK 

PAWEŁ 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE "REMCAR"

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3250Opakowania z tworzyw sztucznych150102DI26.63.Z0728830065531249580Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"OLBET I" Alicja 

Olszowska

 0,1050Opakowania ze szkła150107

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082779988542220376429Global Krzysztof 

Sikorski
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 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 65,5000Zużyte opony160103

 1,0000Filtry olejowe160107

 0,5000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1000Płyny hamulcowe160113

 1 627,6100Metale żelazne160117

 26,2000Metale nieżelazne160118

 11,2000Tworzywa sztuczne160119

 38,5600Szkło160120

 3,6000Inne niewymienione elementy160122

 20,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 48,1000Metale żelazne191202

 3,5000Tworzywa sztuczne i guma191204

 24,1000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400598009372420453GABINET 

KOSMETYCZNY Alicja 

Wodecka

2309



 0,5840Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082419562306321005501AMG SEBASTIAN 

GOŁAS

 1,7500Zużyte opony160103

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410255205731485983PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

KODENT 

SZCZERBANIEWICZ 

JOANNA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502640105731710724NZOZ PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

ARSUS STRZELECKA 

URSZULA

 0,3300Zmieszane odpady opakowaniowe1501061520525135741284855BOGDAN 

SZCZEKOCKI 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE PRZYJA¬Ń

 0,6370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408872536482662351CENTRUM 

MEDYCYNY 

SPORTOWEJ - CMS 

-Sp. z o.o.

 0,2170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416658566491842963Katarzyna Chmaj 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska
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 98,7400Odpady tworzyw sztucznych0702132435687909691610288OBOYA 

HORTICULTURE 

POLAND Sp. z o.o.

 1,2000Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308

 2,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2000Opakowania z drewna150103

 2,3500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0310Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.11.Z2768942596511579636KLINIKA CHIRURGII 

ENDOSKOPOWEJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 10,9810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2770Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 69,9100Opakowania z papieru i tektury150101DG24.66.Z2776806906321818316Jago-Pro Sp. z o.o.

 32,2590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2300Opakowania z drewna150103

 10,6840Opakowania z metali150104

 11,8400Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0430Opakowania ze szkła150107

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0260Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,9100Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 63,0460Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 3,2000Inne niewymienione odpady160799

 5,6380Żelazo i stal170405

 0,8230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0170Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206DI26.26.Z2706436746310115539Firma CERAMO Józef 

Walanus

 7,6000Opakowania z drewna150103

 0,0490Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431767595482167220Salon Kosmetyczny 

KLAUDIA

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132776839499542496628KOTRAK BIS 

Sp.Jawna

 1,0860Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,0000Wody popłuczne i ługi macierzyste0706010722577349372198078BIALSKI KLUB 

SPORTOWY "STAL" 

Sp. z o.o.

 0,1760Zmieszane odpady opakowaniowe1501062419066045472133840APTEKA ELENA S.C. 

KATARZYNA 

MAJEWICZ-JAKUBOW

SKA, RENATA 

GRYCZKA SUCHY

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103626149909492202960GALMAX S.C. 

ANDRZEJ GAJDA, 

ARKADIUSZ 

KAREWICZ

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0850  0.03Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813
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 0,0080Inne niewymienione odpady1013992780305056252216547PRACOWNIA 

PROTETYCZNO-ORTO

DONTYCZNA 

BEDAR-DENT 

SPÓŁKA CYWILNA 

MARCZAK BEATA, 

DOBROWOLSKA-ZA

WISZA DARIA, 

ZAWISZA DARIUS

 0,0420Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140004844526520005260CZECHOWICKA 

SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,5400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033652228416452548099KJT Sp. z o. o.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712186606330001276BI SYSTEM Piotr 

Białecki

 1,4870Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302060045009007560004557ZAKŁAD 

GOSPODARCZY 

"ORLAND" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1260Żelazo i stal170405

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.12.Z2768332526482355927ARTMED Sp. z o.o.

 0,0060Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające srebro

090106

 0,1040Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,4960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1680Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406801506452138906INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Lek. 

JOANNA KOPERA

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709411606271166603SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MAŁGORZATA 

MILEJSKA-LEWANDO

WSKA

 124,0400Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305073697054305170388201EKOSERVICE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ USŁUGI SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 129,7300Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 151,4400Zawartość piaskowników190802

 26,9800Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 256,0600Szlamy z biologicznego oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812

 0,5000Inne niewymienione odpady190899

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731048486341673565NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"KARDIOLODZY" 

PORADNIA 

WIELOSPECJALISTY

CZNA GRZESZCZAK 

GRZEGORZ

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 16,0000Opakowania z papieru i tektury1501011519818485730028143GAZELO KRZYSZTOF 

GZIEŁO

 0,2200Tworzywa sztuczne160119

 2,4650Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433594256312577066"SOPK" - 

Specjalistyczna 

Opieka 

Podologiczno-Kosmety

czna Katarzyna 

Kuczek

2316



 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031519905925732176103PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.STOM. 

JAROSŁAW 

SOBCZYK

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711919109541555398CENTRUM 

DENTYSTYCZNE 

IWONA 

MARCZAK-PROŚNIAK

 1,0600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 6,6700Zmieszane odpady opakowaniowe150106G50.30.B0721950689372219834FHU EUROFRANCE 

S.C. Marcin 

Bednarczyk, Konrad 

Kruczek

 0,0030Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022408235726252201764STOMART - 

PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA - 

LEKARZ DENTYSTA 

KATARZYNA 

PUSTUŁKA

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0310Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723563249371016968DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ DLA 

OSÓB STARSZYCH

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0085Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033659728785482509904FACELOVE Celina 

Piwko-Jelonek

 3,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082415657066381779318TH AUTOEXPERT S.C. 

BARTOSZ HULBÓJ , 

MACIEJ TKACZYK

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,0520Kwasy trawiące1101052401167976312458870HIRSCHVOGEL 

COMPONENTS 

POLAND sp. z o.o.

 1 815,9910Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,0850Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,3850Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117
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 112,9910Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,1190Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 14,0950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 418,1750Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 2,6700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0600Opakowania z drewna150103

 0,8300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0000Opakowania ze szkła150107

 23,8620Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,4230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4440Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0410Zużyte opony160103

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 59,8110Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305
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 0,0070Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,2800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140218205286912497105DGP CLEAN 

PARTNER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 21,2680Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012781742856422836304ICE GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0340Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 6,7200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,5060Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0570Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,7400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,8500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769143126261356041INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA EWA 

SZANTYR

 6,9000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113669920506342892789WALCOWNIA BLACH 

BATORY sp. z o.o.

 857,4000Zgorzelina walcownicza100210

 3 540,6000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 67,7000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 0,0030Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

1603042417486606292393014WIŚNIEWSKI PEST 

CONTROL 

WIŚNIEWSKI 

BOGUMIŁ

 0,5309Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430567076392004302NEO-DENT SPÓŁKA 

CYWILNA FORYŚ 

AGATA - MARCISZ 

MICHAŁ

 0,0133Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2778548136422224920LUXURY CLINIC 

STOMATOLOGIA I 

MEDYCYNA 

ESTETYCZNA 

ALEKSANDRA 

LAMPART-ROŻEK

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 39,1880Opakowania z papieru i tektury1501010205208308992604750TAURON OBSŁUGA 

KLIENTA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0920Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0570Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,5030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0950Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0320Tekstylia191208

 74,2800  44.57Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109DJ28.74.Z0728964709372414984Fabryka Śrub Bispol 

S.A.

 13,7200Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 267,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 292,2500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2750Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2830Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3270Opakowania z drewna150103

 0,7520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 28,6310Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733170246422100069Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna Dr 

n.med. MARIUSZ 

MICHNO

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418764936351821895STOMATOLOGIA 

CICHANOWICZ 

SPÓŁKA CYWILNA 

ANNA CICHANOWICZ, 

MARIUSZ 

CICHANOWICZ

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413021906462598130STREFA URODY KUC 

EWA

 0,1190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725137116441078135INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

EWA KICKA

 0,2748Opakowania z papieru i tektury1501012400656119541921271FIRMA HANDLOWA 

EWA KURZYDEM

 0,0839Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030157557415272435938FALCK MEDYCYNA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103278032013INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

WOJCIECH TOMALA

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162405536416312512210EXTENSIONS S.C. 

Joanna Gołębska, 

Rusłan Leszczowski

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736480636331662212KOKOT ANNA 

HURTOWNIA "KOBAX"

 0,1640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030034554006482319624USŁUGI 

POGRZEBOWE 

BRYGIDA KLAMKA

 0,2280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723659905482286999PRAKTYKA 

GRUPOWA LEKARZY 

"ZDROWIE" S.C. W 

KACZYCACH- 

STĘPIEŃ BOGDAN, 

STĘPIEŃ IWONA
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 0,3400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201092727913389541000648VIGO KATOWICE 

SPÓŁKA JAWNA 

TOMASZ 

PALICA,SZYMON 

GORYS

 0,0081Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2728870386391021971NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"RODOWITA" Mariusz 

Świtliński

 128,8000Opakowania z papieru i tektury1501013565676859451972201MORELE.NET 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 18,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,4100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082409972666342658208AA HERKULES B. 

Krala

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5100Filtry olejowe160107

 0,6000Inne niewymienione odpady160199

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające PCB 

albo nimi zanieczyszczone inne niż 

wymienione w 16 02 09

160210
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 9,7600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1370Żelazo i stal170405

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778696772220496228NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ IMED 

CENTRUM 

ALERGOLOGII 

MICHAŁ PUDEŁKO

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431370732220295837SPECJALISTYCZNE 

GABINETY 

LEKARSKIE 

MEACORDIS MACIEJ 

BOLKOWSKI

 0,0880Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102775564296251646889STANISŁAW 

MISIASZEK

 0,0630Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5800Metale nieżelazne160118

 0,0530Tworzywa sztuczne160119

 0,0640Szkło160120

 0,0160Inne niewymienione odpady160199

 0,8200Żelazo i stal170405

 0,3010Mieszaniny metali170407

 54,7360Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305020103953445260029173SITA POLSKA Sp. z 

o.o.

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 42,6000Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 126,2400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5 957,5200Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 5 946,6200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 13,1719Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 137,1700Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0299Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2769397438522087240LEKARZ 

STOMATOLOG 

KATARZYNA 

DZIERŻĘGA-FOLWAR

CZNY

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033671939906312539999Indywidualna Praktyka 

Lekarska Katarzyna 

Kowol-Trela

 0,1250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036312842569720927876OPTEGRA POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1260Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0100Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 1 240,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012736072596292024162ENERGOKON-PLUS 

Sp. z o. o.

 1 330,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 11,7000Odpadowa papa170380

 2,7330Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 3,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3400Inne niewymienione odpady070299F45.25.E2728285216481013722BYTOMSKI ZAKŁAD 

USŁUG GÓRNICZYCH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0115Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,4700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,7300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0590Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1880Zużyte opony160103
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 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0008Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,3770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2724801019690988033GABINET 

STOMATOLOGICZNY - 

MARCIN REGINEK

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033649367809542629762KLINIKA ZDROWEGO 

WŁOSA I SKÓRY 

NATHALIE Natalia 

Kuleczka

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728988986441102460Nowak-Kwiecień 

Barbara GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

NIWKA-DENT

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130006637985750008327ZESPÓŁ PIEŚNI I 

TAŃCA ŚLĄSK 

IMIENIA STANISŁAWA 

HADYNY

 0,1910Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0170Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407888126371848236Praktyka 

Stomatologiczna 

Agnieszka Socha

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418588806423153234P.H.U. KRUZAL 

SPÓŁKA CYWILNA 

JAN KRUK, JERZY 

ZALEWSKI

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701563659690258085INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ŚLIWKA 

JANUSZ

 0,0057Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032426269606472375934Magdalena Szwarc - 

Usługi Kosmetyczne

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722824999541960644INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

WOJCIECH 

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051521598505732276023PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE TOMCARS 

TOMASZ 

WARZYSZYŃSKI

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,7500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0210Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Metale żelazne160117

 3 311,4400Żelazo i stal1704052706064436260333865EKOPROD SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 715,1800Metale żelazne191202

 0,0640Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.12.Z2401136309691431491MED-PROFIL NZOZ 

Sp. z o.o.

 0,8300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032412644076252277980PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

DOROTA HORBACZ

 0,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082767646866422410255MECHANIKA 

SAMOCHODOWA 

SEBASTIAN 

NOSIADEK

 0,0200Filtry olejowe160107
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 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A002450517Zakład Mechaniki 

Pojazdowej Adam 

Krzak

 0,0040Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0490Filtry olejowe160107

 0,0060Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,4310Opakowania z papieru i tektury1501011410234405272549501SILESIA BUSINESS 

PARK 1 SPÓŁKA Z 

O.O. (dawniej TENALI 

INVESTMENTS Sp. z 

o.o. SILESIA 

BUSINESS PARK 

Sp.Komandytowa)

 1,6210Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3600Opakowania ze szkła150107

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033816479766262995085MJ BEAUTY 

KOSMETOLOGIA 

Martyna Jędrak
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 16,0300Żelazo i stal1704050024025305470129900P.H.U.BIEL-MET 

Wojciech Owczarz

 38,0000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030400033846391447813ZGROMADZENIE 

SIÓSTR 

FRANCISZKANEK 

MARYI 

NIEUSTAJĄCEJ 

POMOCY

 0,5000Opakowania z metali150104G52.11.Z0006862795470049911"SPOŁEM" 

Powszechna 

Spółdzielnia 

Spożywców

 52,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,3600Szkło160120

 0,2660Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0600Inne baterie i akumulatory160605

 0,0800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0092Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182721531066440022641PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

KONREM SPÓŁKA 

JAWNA JACEK 

NOWAKOWSKI, 

KRZYSZTOF KRÓL
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 150,9000Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124

 2,0000Inne niewymienione odpady130899

 0,3600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,6400Inne niewymienione odpady060699E41.00.B2781698706272473827Chorzowsko-Świętochł

owickie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o.

 2,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1090Filtry olejowe160107

 0,9900Tworzywa sztuczne160119

 0,0550Szkło160120

 0,0350Inne niewymienione elementy160122

 0,1140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2820Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0540Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 8,5400Gruz ceglany170102

 5,7000Żelazo i stal170405

 5 849,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 266,2980Skratki190801

 334,7800Zawartość piaskowników190802

 9 873,4700  1,951.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 321,3900  239.11Inne niewymienione odpady190899

 0,1820Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780927946452305706LABDERM SPÓŁKA 

CYWILNA BEATA 

BERGLER-CZOP, 

PIOTR CZOP

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0016Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419224486423121607"KOBIECY AZYL" 

MAGDALENA 

MARSZOLIK
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703827025471036804Gabinet 

Stomatologiczny 

Staszkiewicz Ewa

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2350Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DN37.10.Z2719812786340025522"MARCO LTD" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1650Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 46,5100Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

 174,7350Odpady stabilizowane inne niż 

wymienione w 19 03 04

190305

 57,3900Metale żelazne191202

 25,9440Tworzywa sztuczne i guma191204

 160,0000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 0,1150Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0030Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022715311736442363197NSZOZ Ortodent s.c. 

Małgorzata i Adam 

Świstek
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 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4200Opakowania wielomateriałowe1501052411742366492056706Aneta Piątkowska 

GUMIX

 21,9700Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033611179696351775014KOS-med

 7,7800Opakowania z papieru i tektury150101G52.45.Z0157230081132485153Media Markt Polska 

Sp. z o.o. Zabrze 

Spółka komandytowa

 0,6750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Opakowania z drewna150103

 10,4950Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703981525481071021ZAKŁAD FRYZJERSKI 

DAMSKO-MĘSKI 

"FALA" JASKIER 

IRENA
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701073906461073974GABINET LEKARSKI 

JANUSZ SPOT

 0,0250Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.12.Z0723761439372310836NZOZ POLIMED 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ W PORĄBCE

 0,9170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0640Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4630Baterie i akumulatory ołowiowe1606013801529206482789784AUTO CZĘ¦CI RAF - 

CAR SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502662629490919381PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

AGNIESZKA PRUS

 3,7100Opakowania z papieru i tektury1501011521166219490835483PRODUCENT 

OPAKOWAŃ 

"IGOPACK" WOJSA 

MARCIN
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 4,9000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117DK29.14.Z0700255635470046019Fabryka Reduktorów i 

Motoreduktorów 

"BEFARED" S.A.

 329,9800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 10,5710Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 44,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 9,1700Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 1,4600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 100,7900Metale żelazne160117

 13,7600Metale nieżelazne160118

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 0,3480Żelazo i stal170405

 0,0380Mieszaniny metali170407
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 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032720694696481037697GABINET 

DERMATOLOGICZNY 

JOLANTA WOJSA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0260Kwasy trawiące1101051500316945730200381MACIEJ KUTEK Firma 

Produkcyjno-Handlowa 

KUTEK

 0,0150Odcieki i szlamy z systemów 

membranowych lub systemów 

wymiany jonowej zawierające 

substancje niebezpieczne

110115

 0,1110Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,1750  0.02Wodne ciecze myjące120301

 0,1140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2767065656412186371Przychodnia Rejonowa 

SPZOZ

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406993336262874950DENTAL SPA 

JADWIGA 

POZNAŃSKA-UGARE

NKO, MARTA 

SKORUPKA-MAJCHR

ZAK S.C.

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 109,0000Opakowania z papieru i tektury1501012780766776312382144FORUM GLIWICE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 14,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z drewna150103

 0,7200Opakowania ze szkła150107

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,3600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0002Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162407718696471055908IZADENT IZABELA 

KOLARCZYK

 0,0008Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0048Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706049535471083821INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

lek.stom. MAREK 

NIEMIEC
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 102,8440Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.13.Z2782793056482502759BELMAFLEX Polska 

Sp. z o.o.

 1,5670Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5470Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 27,0600Opakowania z drewna150103

 0,9600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012410085265732748025FERMA DROBIU 

KONRAD 

WAWRZYŃCZAK

 0,0020Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301102435064586443506782EKO SAUBER PLUS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0010Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 02 

05

190206

 0,0000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,2770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2767077256412187206Przychodnia Rejonowa 

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Rudzie 

Śląskiej z siedzibą 

przy ul. Pokoju 4

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,5400Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

0205010004378726380000451OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA

 7 386,1400Odpadowa serwatka020580

 2,8600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 391,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012712414816351001956PRZEDSIĘBIORSTWO 

"CIVITATIS"  ADAM 

MATUSIAK

 1,9400Tworzywa sztuczne170203

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 11,6300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.A2711071626460327792NOMA 2 Sp. z o.o.

 3,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

2343



 0,2900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,7400Zużyte opony160103

 1,1900Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,0250Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 2,5700Metale żelazne160117

 0,0600Metale nieżelazne160118

 3,1200Tworzywa sztuczne160119

 1,7900Szkło160120

 0,3400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,6000Tworzywa sztuczne170203

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780628306342361684GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

TOMASZ CZAJKA

 7,8800Opakowania z papieru i tektury1501012778037216342484783ZETA PRO OFFICE 

S.A.
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 1,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,5270Opakowania z drewna150103

 1,0600Żelazo i stal170405

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433984256412474897Indywidualna Praktyka 

Lekarska Marcin 

Sadłocha

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521827189491575558GABINET 

WETERYNARYJNY 

PER-VET MARCIN 

PERYGA

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103150068250GABINET LEKARSKI 

JAROSŁAW WIKTOR

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020302231945371477555 Gabinet 

Weterynaryjny 

KONWET Tomasz 

Wawryca

 0,1300Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022729634506421964017SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

MIROSŁAWA 

METRYKA
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 12,1000Opakowania z papieru i tektury1501012702297856381033487WRONA PRODUKCJA 

PODŁOŻA 

PRZEMYSŁAW 

WRONA

 16,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 17,5800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,2000Tworzywa sztuczne170203

 14,8000Żelazo i stal170405

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412155216412479920PRODENT S.C. 

JOLANTA MACURA, 

BEATA MACURA

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082738548516421254379METAL-ZŁOM SKUP, 

SPRZEDAŻ, 

PRZERÓB ZŁOMU. 

KLIMALA EWELINA

 28,9300Zużyte opony160103

 0,3270Filtry olejowe160107

 0,3100Płyny hamulcowe160113

 0,5400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 950,5000Metale żelazne160117

 21,8100Metale nieżelazne160118

 21,7580Tworzywa sztuczne160119

 13,2100Szkło160120

 9,0850Inne niewymienione elementy160122
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 32,9300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0950Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,1020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033620490466351836141Towarzystwo Boskiego 

Zbawiciela Dom 

Zakonny

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021462383231182086113PRATIA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1390Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201020034728346440511908P.W. BUDIREM S.J. 

Lucjan Macek, Ewa 

Żurek

 0,2600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Filtry olejowe160107

 0,0340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0520Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3520Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,9000Odpadowa papa170380

 0,0310Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0090Aluminium170402

 233,5300Żelazo i stal170405

 1,3500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509485539490131428GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BOŻENA PUTO

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DJ28.11.B2718067766490012343PPU ECOSTEEL Sp. z 

o.o.

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 493,9700Żelazo i stal170405
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 0,2580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

18010324069787763517452894 HEALTH Pawel 

Czerwiński

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733712136471837114NZOS PROVANCE 

TOMASZ WIĘCEK

 0,0721Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402864308942800259PIETRZYKOWSKI 

BARTOSZ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721446332220445662Iwona Palka

 0,9700  0.95Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109G51.54.Z2782235009542473372"EURO-MET" Sp. z 

o.o.

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0970Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 4,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012705376186460003500PIEKARNIA GARUS 

SŁAWOMIR

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 35,0000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 201,1290Opakowania z papieru i tektury1501011472651735252587906NAMPA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 16,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 349,0600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 9,8200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052700535306420012970PANEL M.D.Kwiatoń  

Spółka Jawna

 0,3160Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2670Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2732Opakowania z papieru i tektury1501013655754626443166004FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA MICHAŁ 

JANUSIŃSKI

 0,0399Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3800Odpady proszków powlekających0802013608513316342654009LAKIERNIA 

PROSZKOWA DELO 

Dalibor Prokop

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080084362286270001863ZAKŁAD 

BLACHARSKO - 

LAKIERNICZY 

"EUROPA-SERVICE" 

ZAPOTOCZNY 

EMILIAN

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102767095176452207116TanQuid Polska Sp. z 

o.o.

 4,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 115,2800  23.06Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 18,0600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012776471109541738880PHU Stal-Kraft 

Grzegorz Mazur

 8,5000Miedź, brąz, mosiądz170401

 58,6900Żelazo i stal170405

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434524326292427084PIOTR MITRĘGA 

CENTRUM 

MEDYCZNE MED-LAB

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032705360336250010468FUNDACJA PRO 

SALUTE

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417012336252423453CENTRUM 

MEDYCZNE WARPIE 

S.C. EWA DOLIŃSKA, 

KAMIL DOLIŃSKI

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733095856351317085GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GRZESIAK S.C.

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160065649335730203646APTEKA PRYWATNA 

GENOWEFA 

KRUSZEC

 0,0350Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 17,9900Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

1603066345300467822283192STUDIO MODERNA 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082768196546340075164AUTO-WYDECH  

Wojciech Sobkowiak

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3000Zużyte opony160103

 0,2100Filtry olejowe160107

 0,0700Tworzywa sztuczne160119

 0,0900Inne niewymienione elementy160122

 0,0970Aluminium170402

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,3000Mieszaniny metali170407

 0,2400Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.20.A2711852806420010623AUTO-SERVICE 

Eugeniusz Roj

 0,2530Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.11.Z0003114506271669770Zespół Opieki 

Zdrowotnej w 

Świętochłowicach

 19,6950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 28,5100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0550Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1100Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206I62.20.Z0707716515471074495NORMAL Piotr Jafernik

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1000Zużyte opony160103

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,5000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.23.Z0710064155470084184VTM HOLDING Sp. z 

o.o.

 6,9000Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308

 8,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 420,5000Odpady inne niż wymienione w 16 82 

01

168202

 331,8000Tworzywa sztuczne i guma191204

 18,6500Papier i tektura1912011206527297343294252"MO-BRUK" 

J.MOKRZYCKI 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1 239,5220Metale żelazne191202

 29,3550Metale nieżelazne191203

 2 550,2050Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 659,1700Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 231,1200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2709092156521020362Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

lek.stom. Zofia 

Witkowska
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 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0009Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182764281846472174087GRILEX" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 12,7460Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,1660Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 9,7000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,7340Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2690Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1720Aluminium170402

 1,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082413873116312601439AutoGP Grzegorz 

Kołodziej, Katarzyna 

Sabo-Kołodziej S.C.

 2,3390Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711916366290005870PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWO - 

HANDLOWE 

"BOBREK" SPÓŁKA 

JAWNA 

T.NIEWIADOMSKA, 

J.MAŁEK, 

B.MACIANTY
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 11,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0723311986381538402Transport 

Międzynarodowy i 

Krajowy Tomasz Dzida 

Sp. z o.o.

 0,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2040Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,5550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Zużyte opony160103

 16,9980Filtry olejowe160107

 39,1100Metale żelazne160117

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 12,9450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 15,3700Odpady tworzyw sztucznych0702132711105206250007992WEBA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8500Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4500Żelazo i stal170405
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030035232306380006057STANISŁAW TATAR 

USŁUGI 

POGRZEBOWE

 0,0350Baterie i akumulatory ołowiowe1606013631445226351836951ZAK Sp. z o.o.

 39,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 47,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0500Żelazo i stal1704052764814226442896700ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WO-TRANSPORTOW

Y "KIKTRANS" 

SPÓŁKA CYWILNA 

KRZYSZTOF 

SZMIGIEL, KAROL 

SZMIGIEL

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732302926471031440INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANNA 

SZOSTAK 

SPECJALISTA 

GINEKOLOGII I 

POŁOŻNICTWA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2711701206250005616APTEKA REMEDIUM 

MGR FARM. SITKO 

LIDIA

 0,2370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435932856342828774PRZYCHODNIA 

AGMED Sp. z o.o.
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 31,4800Minerały (np. piasek, kamienie)1912091500697745741043086P.P.H.U.FLORIAN-iSA 

KRZYSZTOF FLORIAN

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

16021424291800663428089323SOFT SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521698305732574571Zakład Rehabilitacji 

Leczniczej Sp. z o.o.

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030705255155481048832GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"DANUTA" 

STOSZEK-ŚWIĄTKIE

WICZ DANUTA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801062409937075731155004"APTEKA NA 

ZDROWIE" RENATA 

GOLANOWSKA

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0070Metale nieżelazne1601182781368606451821104EDWARD 

DWORNICZEK 

MIXed.pl

 0,0240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779003412220745602NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

JEDYNKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0910Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 730,0800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102G51.52.Z151401213FIRMA MIK-STAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 73,4900Żelazo i stal170405

 0,3100Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202032412771729542679197ZESPÓŁ SZKOLNO - 

PRZEDSZKOLNY NR 3

 91,2300Żelazo i stal1704053629214106423192228STALWELD SPÓŁKA 

CYWILNA WOJCIECH 

ZIEMNICKI, RENATA 

ZIEMNICKA

 227,7200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010027622115740000985ZAKŁAD 

WIELOBRANŻOWY 

PRODUKCJI I USŁUG 

TADEUSZ HYRA

 56,2800Żelazo i stal170405

 0,4400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.22.Z0081972035730107003PPHU "ORSTAL" 

Jacek Orlikowski

 5,1060Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0100Odpady spawalnicze120113

 0,0360Miedź, brąz, mosiądz170401

 37,4400Żelazo i stal170405

 0,0280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102403464006261032545AUTO SYSTEM LACK 

NAPRAWY 

POWYPADKOWE 

ADAM PŁOSZCZYCA

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,0001Odpadowa amunicja1604012431701716431603189WANIKA Explo Aneta 

Górska
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 0,0667Inne materiały wybuchowe160403

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729680096261465899NIEPUBLICZNY 

STOMATOLOGICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

DENTOS PAWEŁ 

WOYCIECHOWSKI

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033665382275532533082SIMPLY SKIN 

KOSMETOLOGIA 

ESTETYCZNA 

SYLWIA ZWARDOŃ

 0,8600Odpady tworzyw sztucznych0702132701908826450203870PW PROMAG Sp. z 

o.o.

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Filtry olejowe160107

 0,7600Odpadowa papa170380

 0,5400Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,5600Odpady tworzyw sztucznych070213E41.00.A2701276886320101438Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o.

 1,1480Inne niewymienione odpady070299

 0,5650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,3600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6400Zużyte opony160103

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9040Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,6500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 13,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 8,0000Gruz ceglany170102

 573,1900Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,0130Aluminium170402

 10,5000Żelazo i stal170405

 3 297,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 110,0000Skratki190801

 333,9200Zawartość piaskowników190802

 13 463,1200  1,750.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 346,5000  17.33Inne niewymienione odpady190999
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 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781542656443159599NZOZ SL ŚRODULA 

Sp. z o.o.

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211J65.12.A2715149096340135475ING BANK ŚLĄSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,4770Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Inne baterie i akumulatory160605

 0,0100Tworzywa sztuczne170203

 0,0800Żelazo i stal170405

 0,0536Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.E0723113275482236837MEDICA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7750Opakowania z papieru i tektury1501011509593095730038319ROKO s.c.

 0,3380Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417979316272713036Miejski Dom Pomocy 

Społecznej

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,1579Opakowania z papieru i tektury1501012435330016422032422PHU KOWALCZYK 

Ewa Kowalczyk

 0,0521Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,5500Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402091520777955771855558ABIS Sp. z o.o.

 5,5700Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 6,0300Odpady tworzyw sztucznych070213

 23,9400Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 10,0800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010027710105770200447ZAKŁAD 

ŚLUSARSTWA 

PRODUKCYJNEGO 

EUGENIUSZ BUŁA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733176106351346135PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA MICHALSKA

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723265129541809048INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

PORĘBIŃSKI PIOTR

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,1290Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115DJ28.61.Z2781274526292259267"GUHRING 

KATOWICE" Sp.  z 

o.o.

 0,7000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,2500Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,3500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,1500Inne niewymienione odpady120199

 3,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3770Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1500Żelazo i stal170405

 0,5570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731577739541165958NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD LECZNICTWA 

STOMATOLOGICZNE

GO STOMED, 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MIROSŁAWA 

KOSTYRA

 1,0000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802405027216351750362SIKORA -.AC.- Sp. z 

o.o.

 0,5000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,7800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,5090Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1520Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4640Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte opony160103

 1,5740Filtry olejowe160107

 1,0000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,7960Płyny hamulcowe160113

 1,2500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 2,5000Metale żelazne160117

 0,7000Szkło160120

 0,6400Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,1120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 3,1000Żelazo i stal170405

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082412762156462865341KOPALNIA DOLOMITU 

SP. Z O.O.

 34,9800Żelazo i stal170405

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160009673636310201078FRYZJERSKO-KOSM

ETYCZNA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRACY

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0748Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405063286521657645MOJŻYSZEK-GLUZA 

ANNA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 16,9239Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163654016449372685418"EKO-SORT" M.E. 

SIKORA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,8100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 56,4486Metale żelazne191202

 2,7490Metale nieżelazne191203

 12,3300Tworzywa sztuczne i guma191204

 3,0360Szkło191205

 0,0763Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704948615471083991NIEPUBLICZNY 

STOMATOLOGICZNY 

ZOZ DENTISTRY 

DEXTRA LEK. 

STOMATOLOG 

JADWIGA 

GRUDZIŃSKA

 0,0160Aluminium1704020723791479372310813PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE HENRYK 

JURCZAK SPÓŁKA 

JAWNA

 1,1490Żelazo i stal170405

 12,9600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,2000Inne niewymienione odpady020399DA15.13.A2720693706482404749Zakłady Mięsne 

"MADEJ&WRÓBEL" 

Sp. z o.o.

 88,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 18,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 578,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 27,8100Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 13,5000Żelazo i stal170405

 3,6000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 25,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 13,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0100Odpady po autoklawowaniu odpadów 

medycznych i weterynaryjnych

198001

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762343046351042808STUDIO ESTETYKI 

CIAŁA KATARZYNA 

MATYJA

 0,2000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203046309428467821989464"Żeglarz" Sp. z o.o.

 25,1470Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,4410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 21,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073511909976750002101ORLEN BUDONAFT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4 600,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 17,3600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0004Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033600002776292470453"MARTAMED" 

KRAWCZYK 

ŚWIADCZENIA 

MEDYCZNO-OPIEKUŃ

CZE SPÓŁKA JAWNA

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092776699556312333045EZP spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208E41.00.A2733064576290012031Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o.

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0114Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0270Szkło160120

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,6200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2940Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1320Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0020Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0040Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 2,2400Żelazo i stal170405

 2 430,9300Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 157,3400Skratki190801

 277,7800Zawartość piaskowników190802

 10 487,2300  1,866.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,9000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402222406555836441099999KUŚNIERZ JANUSZ 

P.P.U.H. MEGATEX

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162722837779542261196DOM DZIECKA 

STANICA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,8800Żelazo i stal1704052433241909691381563HAX-INOX MARTA 

HAK
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 32,5200Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402092707084226470509572MITKO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,4100Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,5900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,4800Aluminium170402

 10,1400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712379996481082479Niepubliczny Zakład 

Opieki 

Zdrowotnej-Przychodni

a Stomatologiczna 

"Vitadent" Halina Kurek

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072710380186510003868PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

"BOSTA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,9300Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,9000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033660919736482353561Gabinet 

stomatologiczny 

ZDROWY U¦MIECH 

Małgorzata Terteka
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 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083689211376272754354MIejskie 

Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych w 

¦więtochłowicach Sp. z 

o.o.

 0,2000Inne niewymienione odpady130899

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,3380Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4 044,8600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 833,8600Gruz ceglany170102

 5,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,0120Aluminium170402

 2,3670Żelazo i stal170405

 1 349,3200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 5,2800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,8600Zużyte opony1601032436896546472524943TRANS-TRADE 

KWIATKOWSKI 

ŁUKASZ

 1,6400Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z2780312786312369557Przedsiębiorstwo el 12 

Sp. z o.o.

 0,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417446796272414871SALON FRYZJERSKO 

- KOSMETYCZNY 

NEW VISAGE 

RENATA KURAS

 0,1300Opakowania z papieru i tektury1501012409322106262920006NZOZ Przychodnia Nr 

13 Sp. z o.o.
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 0,1220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,9000Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

1606062432541696461771508HUSCAR MARIUSZ 

LESZCZYŃSKI

 0,2386Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033680725666392013442NEW SMILE 

GEORGES POPELA 

STOMATOLODZY 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1860  0.00Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

1610016114188387742816522Orlen Eko Sp z o.o. 

(dawniej Polski 

Koncern Naftowy 

ORLEN S.A.)

 59,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012410543906332184594Konstrukcje Jastrzębie 

Sp. z o.o.

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 60,6000Żelazo i stal170405

 0,0090Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106351590946Gruper Sp. z o.o.

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0606Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722761055482193803NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

OŚRODEK 

MEDYCYNY 

OGÓLNEJ SPÓŁKA 

CYWILNA 

CZAJKOWSKA 

T.STONAWSKA 

J.ZAKRZEWSKA W.

 0,0471Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732080456471615069Gabinet 

Stomatologiczny 

KOŁODZIEJCZYK 

ROBERT

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 106,6000Żużle odlewnicze1009032707064526490005136PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE  KOTLEX  

A. KOT, W. LEKS 

SPÓŁKA JAWNA

 208,4000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112762551926426887644Powiat Bieruńsko 

Lędziński

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0463Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.31.Z0728496185531280839Apteka "NOSTRA" mgr 

farm. Maria 

Bednarz-Kolonko

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434520015742056607NZOZ Allmedic Sp. z 

o.o.

 0,0910Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032417375096292318892WRÓBLEWSCY 

lek.wet. Daria 

Wróblewska

 0,0060Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701042767278576321016120LABORATORIUM 

BADAWCZO-PRODUK

CYJNE LEWCHEM 

RADWAN-PYTLEWSK

I TADEUSZ

 0,0050Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070413

 22,0400Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011122780724496461691749Frostex Irena Mróz

 0,1100Ołów170403

 30,9040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.A0173667425342169325MAN TRUCK & BUS 

POLSKA Sp. z o.o.

 7,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 10,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,4500Filtry olejowe160107
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 3,2460Metale żelazne160117

 2,1100Tworzywa sztuczne160119

 3,8220Szkło160120

 1,2750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070705406215470087260KAJA ŻYWIEC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3670Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117K74.30.Z2731750096261273183BUT-GAZ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434536677511738294INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

Joanna Jagodzik

 0,0650Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112726854586261069442"AUTO LACK JASIOK" 

JASIOK ROMAN, 

JASIOK PIOTR S.C.

 0,0600Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

2375



 0,0350Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0550Opakowania z metali150104

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Szkło160120

 0,0890Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0750Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603DG24.51.Z2730640436321313680GRZEGORZ 

NIEUŻYŁA 

"ALCHEMIK"

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0720Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000  0.43Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205
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 0,0265Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732971496331130254Praktyka Dentystyczna 

Lekarz Stomatolog 

Joanna Golik

 0,0075Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1860Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101G51.57.Z2783427716452351600Firma Handlowo 

Usługowa MAG  

Gabriela Kierszniok i 

Wspólnicy Sp. Jawna

 0,2760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,9340Metale żelazne191202

 1,7060Metale nieżelazne191203

 1,2980Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,2970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521892299491922729OLMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0570Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032429525755771949006Gabinet Weterynaryjny 

Michał Kusaj

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 2,7100Odpady tworzyw sztucznych0702132782891376342534400BLUMENBECKER 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 14,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 31,3600Opakowania z papieru i tektury150101DA15.98.Z1501028565771006842"WOMIR - SPA" Sp. z 

o.o.

 92,6900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0750Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0300Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733201736262166673WIELOSPECJALISTY

CZNA PORADNIA 

LEKARSKA SIGMA 

S.C. KRZYSZTOF 

SZCZECHOWSKI, 

LECH 

SZCZECHOWSKI

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101DI26.82.Z2705951426340197973Suprabit B. 

Mazanek-Belibassakis 

sp.j.

 0,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 11,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,8000Odpadowa papa170380

 37,6500Żelazo i stal170405

 33,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0146Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400434956471022406Dom Seniora "Czyżyk" 

Zakład Remontowo - 

Budowlany Rduch 

Franciszek

 0,0600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.20.Z2719706426340023204PONY AUTO-POLSKA 

GRZEGORZ SZWEJ

 0,0900Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,3700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,0600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,9090Aluminium170402

 6,7960Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032778514306492026929IUVO ANNA 

APOZNAŃSKA

 15,0000  4.50Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 07 06 

11

0706122727972176321006363ATM Alina Jaromin

 25,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417265985472126544NZOZ 

CABANSTOMATOLOG

IA S.C. RADOSŁAW 

CABAN I JOANNA 

RÓŻYCKA-CABAN

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022416736376492275466GABINET 

WETERYNARYJNY 

SPÓŁKA CYWILNA 

ROBERT PELON 

STANISŁAW BEM

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092405967005751353144APTEKA PEONIA 

JADWIGA PASIEKA

 0,4700Odpady tworzyw sztucznych0702136916913398722149075RAVI Sp. z o.o.

 41,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3500Opakowania z drewna150103

 8,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3300Opakowania ze szkła150107

 0,6600Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410100496312539479Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Budowlane 

"PB" Paweł Biernat

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709533926451058418SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKRASKA - MAREK 

GWÓŹDŹ

 0,4800Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206802408667426310100816OŚRODEK 

BADAWCZO-ROZWOJ

OWY URZĄDZEŃ 

MECHANICZNYCH 

"OBRUM" SP. z o.o.
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 0,2400Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314

 1,4000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,5000Odpady spawalnicze120113

 1,8600Inne oleje hydrauliczne130113

 0,6200Inne niewymienione odpady130899

 0,3800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 10,9500Żelazo i stal170405

 0,7700Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062436957909542750759SG AUTOCENTRUM 

DAMIAN SZYMAŃSKI, 

JAROSŁAW GAJEK 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0400Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,1220Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408785155751156544Mirosław 

MOSINGIEWICZ 

"SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

CHIRURGICZNA" LEK. 

MED. MIROSŁAW 

MOSINGIEWICZ

 0,2620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401886506342820577"MEDYCZNE 

CENTRUM UROLOGII" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0340Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3224Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082731307456311291238MECHANIKA 

POJAZDOWA 

KRZYSZTOF 

ZIENKIEWICZ

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0000Płyny hamulcowe160113

 0,1320Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023617464935742058724PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

COSTA S.C. 

ARKADIUSZ MAZIK, 

ROBERT SKOCZYLAS

 0,0650Opakowania z tworzyw sztucznych1501020035535096310104139"DEO - LINE" S. C. 

ANNA 

RĘBOWSKA-PAUL, 

STEFAN 

ZNAMIROWSKI

 0,6000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702803687579625482688278JANMET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,9000Opakowania z drewna150103

 0,5260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0330Filtry olejowe160107

 0,2000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,3000Tworzywa sztuczne160119
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 2,1000Drewno170201

 0,1000Szkło170202

 0,2000Tworzywa sztuczne170203

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508261005771127534MICHAŁ MYŚLICKI 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEKARZ 

MEDYCYNY 

OGÓLNEJ 

GINEKOLOG-POŁOŻNI

K

 1,2474Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.40.Z0723563305532182642"DREWPOL" SPÓŁKA 

JAWNA STANISŁAW I 

ALICJA PĘKALA

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433112306492099207Małgorzata 

Sosnowska-Idziak 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032738738486261095511Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna dr n. 

med. Ewa Hawro

 0,0111Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033694836106472581757PORADNIA 

DERMATOLOGICZNA 

A. SOBEL - 

JUSZCZYK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033638302696482590189F.H.U.P "NEMEZIS" 

ALICJA BUCHACZ - 

HAWLICKA

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719215666461070674Gabinet Dentystyczny 

Danuta Kwiecień

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766990496511561783NZOZ "SZKOL-MED" 

S.C. ŚWIACZNY 

WANDA, 

KASIOROWSKA 

MARIA

 5,0600Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

1909050704353735470284799PKPU "ORIONTEC" 

Krzysztof Jasik

 0,4800Inne niewymienione odpady190999

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033689323655732555289STOMATOLOGIA 

KA-DENTAL 

KATARZYNA STĘPIEŃ

 4,1500Kwasy trawiące1101052700248826370108678"Basta" Zakład 

Produkcyjno-Handlowy

 4,7500  1.66Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 3,1200Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 4,5200Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401450896321816151GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PARTYKA-ZIĘTEK 

ANNA

 0,0427Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2722175106471709669NZOZ PRAXIS 

PODSTAWOWA 

OPIEKA ZDROWOTNA

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z2736649036350001055Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z 

o.o.

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,2800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

2386



 44,5000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 34,4200Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 1,9210Żelazo i stal170405

 38,4200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,4200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 31,4400Skratki190801

 31,4000Zawartość piaskowników190802

 1 955,6500  353.64Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1930Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0804092711179536320101214"PRZEDSIĘBIORSTW

O CHEMISTIK" 

M.GADAJ I 

B.DRACZYŃSKI - 

SPÓŁKA JAWNA

 1,4610Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6010Opakowania z metali150104

 0,2900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0006Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4800Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

2387



 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405142625732673037NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA LEGE 

ARTIS SP. Z O.O

 14,5200Inne niewymienione odpady0702990035400276420000211HYDROTECH 

SPÓŁKA AKCYJNA

 140,3400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,9700Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1900Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,9400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8150Inne niewymienione odpady160199

 325,3200Żelazo i stal170405

 0,0300Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501G51.51.Z0108098115261009190Shell Polska Sp. z o.o.

 10,0680Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 32,8320Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5790Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 41,1000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052404774505732667522Przedsiębiorstwo 

Budowlane 

Handlowo-Usługowe 

ARBUD Arkadiusz 

Kulik

 1,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072724547996421008290ENERGOSYSTEM 

RYBNIK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 17,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082701305326431020387ASTRO Janusz 

Breguła

 5,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 11,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081505528495730250083NEDPOL TRUCK 

SERVICE" Sp. z o.o.

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2389



 4,7520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5550Zużyte opony160103

 5,8210Filtry olejowe160107

 1,1070Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,3000Płyny hamulcowe160113

 1,7810Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,5400Metale żelazne160117

 2,6010Tworzywa sztuczne160119

 0,9840Szkło160120

 0,0080Inne niewymienione elementy160122

 0,6850Inne niewymienione odpady160199

 0,0660Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092419235546342781676Apteka VITALIS 2 

Katarzyna 

Kandziora-Kuna 

,Tomasz Cabak s.c.

 5,3800Bitum0501171930168305832850390LOTOS  ASFALT  Sp. 

z o.o.

 1,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,6600Opakowania z drewna150103
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 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102782332506272507905"CHEMIS" SPÓŁKA 

CYWILNA ANDRZEJ 

CHOJNOWSKI, 

SYLWIA 

CHOJNOWSKA

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3 787,1000Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z2715686386270011376PTS ALBA Sp. z o.o.

 3 023,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2 387,3000Opakowania z drewna150103

 1 058,0000Opakowania z metali150104

 72,5000Opakowania wielomateriałowe150105

 30,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3 395,5000Opakowania ze szkła150107

 0,0610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7720Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 306,4000Zużyte opony160103
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 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8 994,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 9 051,5000Gruz ceglany170102

 26 039,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4 130,3000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 4,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 17 097,5000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 14 229,4000Inne niewymienione odpady190599

 109,5000Metale żelazne191202

 17,0000Metale nieżelazne191203

 774,5000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 35 442,4000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 76 735,5000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,8700Żelazo i stal1704052413874309490032442Zakład Tokarski Jakub 

Blukacz

 0,0001Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021501773115731119540NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

MAREK MOSKAL

2392



 0,0021Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z2724963556340018574CENTRUM 

STOMATOLOGII 

RODZINNEJ DOROTA 

MANGOLD

 0,3120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 7,2400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012400826156443113114CALMTEC 

PRZEMYSŁAW 

KROCHMAL

 56,1400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3800Papier i tektura191201
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509010435732326152SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

FEMIMED-SANITAS 

S.C.

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727251176311442654GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

Alicja Filip

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 86,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013571733336751235592Ponar Sp. z o.o.

 2,0000Alkalia trawiące110107

 10,9200Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 316,1200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 10,2700Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,1500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 5,1000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 1,7000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2090Zużyte opony160103

2394



 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0470Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9600Tworzywa sztuczne170203

 0,4900Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1800Aluminium170402

 198,9040Żelazo i stal170405

 0,7440Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 2,0760Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012435168606521723951REMKON-BIS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ

 0,0770Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0740Aluminium170402

 7,2580Żelazo i stal170405

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802030070000559541726658ZESPÓŁ SZKÓŁ 

PRZEMYSŁU 

SPOŻYWCZEGO IM. 

JÓZEFA RYMERA I 

WOJEWODY 

ŚLĄSKIEGO

 0,0033Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408012635482290274GABINET 

KOSMETYCZNY 

RENATA 

MILERSKA-ŻYŁA

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142414523335532463803STIGEN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,5700Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430444506482605324KAROLINA MIERNIK 

KOSMETYKA I 

STYLIZACJA 

PAZNOKCI

 0,0130Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802013670995056342775434GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. MARTA 

WÓJCIK

 3,5300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012776610146422500780ROSKOSZEK 

TOMASZ 

ROZMET-ZAKŁAD 

OBRÓBKI 

MECHANICZNEJ

 0,0200Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0040Aluminium170402

 0,1380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521283575732535743CMENTARZ 

KOMUNALNY W 

CZĘSTOCHOWIE

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407732715732715729Centrum Ultrasonografii 

i Laseroterapii ESMED 

Lucyna 

Kopieć-Pogorzelska, 

Romuald Pogorzelski 

S.C.

 243,1400  60.79Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.12.Z2402417816452387029INDYK-ŚLĄSK Sp. z 

o.o.

 36,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

2396



 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1900Filtry olejowe160107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1335Opakowania z tworzyw sztucznych1501023639813606341026334PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE "FROG" 

IWONA HYCNAR

 102,6400Żelazo i stal170405DI26.63.Z2403727966431697339DOMBUD Beton Sp. z 

o.o.

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434595006272737284Usługi Medyczne 

ZDROWIE sp. z o.o.

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216O90.03.Z2407117266262876475WIECZOREK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1 333,5000Odpady żwiru lub skruszone skały inne 

niż wymienione w 01 04 07

010408F45.23.A0722690395532168211DROMIL Sp. z o.o.

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1 000,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0009Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508452735731075044PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI GRAŻYNA 

JOWSA
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 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z2723389469541181041NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ,PORA

DNIA 

STOMATOLOGICZNA 

DR N.MED.BARBARA 

FRANKOWSKA

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,1640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0320Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0792Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180034471802220674859MIEJSKI OŚRODEK 

POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

MYSŁOWICACH

 0,0430Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3890Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0252Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132762884356412158630ZESPÓŁ SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNY

CH NR 5 IM.JADWIGI 

MARKOWEJ

 0,0320Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012433611907272548017"MAWET" 

MAŁGORZATA 

RYCHLIK-KŁOS

 30,0000Inne niewymienione odpady020399DH25.24.Z0704466785480018705Lys Fusion Poland Sp. 

z o.o.

 146,1450Odpady tworzyw sztucznych070213
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 0,5400Inne niewymienione odpady070299

 3,5000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 44,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 3,8050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,6700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0560Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,3200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010708678595471761675NZOZ BESKIDZKIE 

CENTRUM 

MEDYCZNE Sp. z o.o.

 0,2200Roztwory utrwalaczy090104

 0,1120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0510Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0660Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 22,8840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,0310Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768702996510001958AGATA FORREITER 

GABRIEL SALON 

URODY

 0,2000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305070006777606440512687ZMUW ENGINEERING 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0990Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082403551486381533942DIESEL SERWIS 

ŁUKASZ WRONA

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0770Filtry olejowe160107

 0,1000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112
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 0,1130Płyny hamulcowe160113

 0,0880Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,2000Inne niewymienione elementy160122

 0,2060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161508507945730205042APTEKA PRYWATNA 

MGR FARM.ELŻBIETA 

GRABOWSKA-BIDZIŃ

SKA

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412236099691550439FAMILIA MED 

LEKARZE Brosz, 

Garus, Głosz, Gliklich 

Spółka Partnerska

 0,0460Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,7776Opakowania z papieru i tektury1501012782480846421836615F.H.U. "KAŚKA" 

GRAŻYNA MEJER

 0,2525Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0256Opakowania z tworzyw sztucznych1501023624289506472572190NATALIA HOJKA

 0,2170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020205859828982120111VETLAB SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 12,7080Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303082776486119691321058FUNDACJA 

"NADZIEJA-DZIECI"

 0,6990Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0000Opakowania z tworzyw sztucznych1501022406933206351766825COMPLEX S.C. 

Grzegorz Janik, 

Mirosław Michoń

 110,3200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 094,3800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403664715732449736GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DOROTA 

SURÓWKA-CHĄDZYŃ

SKA

 0,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400109306452300293NZOZ STOM-KA 

KAROLINA 

KWIETNIEWSKA-WAL

ENTEK

 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082737088366371844563"BOLTECH" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7710Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1490Filtry olejowe160107
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020721437989371526132GABINET 

WETERYNARYJNY 

"ARKA" - KRZYSZTOF 

ŚLIWA

 0,5200Tworzywa sztuczne1601193691676429491910324MARIO-CAR Mariusz 

Kokoszczyk

 48,1800Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.21.Z2710683806270010276Centrum Usług 

Drukarskich Henryk 

Miler

 1,1400Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4870Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,2460Aluminium170402

 7,4900Odpady zawierające inne metale 

ciężkie

0604050129326226442806973Bitron Poland Sp. z 

o.o.

 311,0300Odpady tworzyw sztucznych070213

 377,6180Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 5,8600Inne niewymienione odpady070299

 34,1710Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 30,7250Zgary i żużle odlewnicze101003

 0,0320Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,0160Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,5900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 14,1190Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 7,1000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 525,4330Opakowania z papieru i tektury150101

 202,4080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 161,6620Opakowania z drewna150103

 4,4180Opakowania z metali150104

 34,1960Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0300Opakowania ze szkła150107

 29,3480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 20,4940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,5800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5570Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 28,8690Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8,9610Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 283,9440Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1660Inne baterie i akumulatory160605
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 12,2650  1.23Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,0100Szkło170202

 0,0720Miedź, brąz, mosiądz170401

 37,9830Żelazo i stal170405

 20,8990Cyna170406

 1,8890Mieszaniny metali170407

 0,3800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111470879031080017108NORTH THIN PLY 

TECHNOLOGY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,5900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1280Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206A01.11.A0004721185480076973Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna w 

Simoradzu

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722186406481042511GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA 

MYKIETÓW-TURCZYŃ

SKA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 18,3900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051403437405222793535KOMATSU POLAND 

SPÓŁKA Z O.O.

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,8800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,8800Filtry olejowe160107

 0,5800Metale nieżelazne160118

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8800Aluminium170402

 16,5800Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033653188319691539863MONIKA GERHARD 

PRACOWNIA PIĘKNA 

MONIKA

 0,1800Opakowania z papieru i tektury1501010723631009372303546TOMIL Sp. z o.o.

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Inne oleje hydrauliczne1301130000924796341013159WOJEWÓDZKI 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,9000Żelazo i stal170405
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 8,9860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,5340Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

 13,2660Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012434442722050003941ARDIX POLAND Sp. z 

o.o.

 2,4800Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3100Aluminium170402

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022734026526442409858PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

TERRIER S.C.

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776251946251531399NZOZ PORADNIA 

LEKARZY 

RODZINNYCH 

"ZDROWIE" DARIUSZ 

DRWAL

 29,7900Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402221506364285771006799PPHU MARCUS 

Bartoszek Marek

 1,1600Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070413

 2,0910Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111
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 16,3440Odpady proszków powlekających080201

 0,0600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 8,5600Opakowania z papieru i tektury150101

 5,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,1000Żelazo i stal170405

 10,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042775501546342034560Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Michał Białożyt

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033690346456423055129DOMINIKA SZYMURA 

SALON 

KOSMETYCZNY 

NUTKA PIĘKNA

 0,0000Pyły z produkcji żelazokrzemu1080022775032616342412683"INWESTT" Sp. z o.o.

 0,0000Inne niewymienione odpady108099
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 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725702706351026465SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

WŁADYSŁAW 

GAWEŁ

 2,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203043606161335742058285"OGRÓDEK 

DZIADUNIA" 

CZESŁAW 

ŚLUSARCZYK 

SPÓŁKA JAWNA

 5,0000Inne niewymienione odpady020399

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania z metali150104

 1,0000Opakowania ze szkła150107

 5,3500Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103002396522LIGHTNET Sp.zo.o

 5,2400Odpady proszków powlekających080201

 38,5300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,9900Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 6,7200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 35,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,1870Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033623214369691215020UPIĘCIA CIĘCIA 

ANNA TUREK

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407112649691309979NAILS MONIKA 

PILIPIUK

 3,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082783409966462661791AUTOKLIMAT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,9700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4600Filtry olejowe160107
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 0,1200Tworzywa sztuczne160119

 7,0800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012782468206431666698PANCERPOL 

GALEWSKI, 

TRZOPEK SPÓŁKA 

JAWNA

 5,1650Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,8750Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0550Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1030Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800723501555471745127PRZEDSZKOLE NR 32

 0,0650Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162720240536390002061PRZEDSIĘBIORSTWO 

MAJNUSZ ROMAN 

MAJNUSZ

 23,8890Żelazo i stal170405

 0,1800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700516666341427659SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

IWONA 

JĘDRZEJCZYK

 1,1670Opakowania z papieru i tektury1501013027679507822573263IPERA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,6600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052434829246391968587Firma Usługowo 

Budowlana Thomas 

PRZYBYŁA

 0,7100Odpady tworzyw sztucznych0702130034735106450200015Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe "WILLI" 

Roman Cichos
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 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 24,6000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DG24.30.Z2731907016471709362LORKEN - TECH 

Henryk Bugdoł

 191,6240Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,8660Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 4,4000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 9,0150Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 8,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,9500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8600Zużyte opony160103

 1,7000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 3,8600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735831746341576939INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

KOTOWICZ DOROTA
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434442144980263092NZOZ MACULA 

MIRELLA JAKSZ 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723642869691159161SPZOZ Miejsko 

Gminny Ośrodek 

Zdrowia W 

Sośnicowicach

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602149321391048942598912IMPEL CATERING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.11.C0721271099372167758P.P.U.H. 

"SERMABUD-POLAND

" Sp. z  o. o.

 0,5000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 54,4000Żelazo i stal170405

 6,3200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072735135066291910884HUTNICZE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWE 

"CENTREX" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 10,2200Żelazo i stal170405
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 6,5470Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010024050145470172385PRZEDSIĘBIORSTWO 

OBROTU WYROBAMI 

HUTNICZYMI 

"CENTROSTAL" Sp. z 

o.o.

 56,3500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 4,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,4700Metale żelazne160117

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2800Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,5900Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,4100Papier i tektura191201

 1,0200Opakowania z papieru i tektury150101DI26.63.Z2733160946311907461GÓRAŻDŻE BETON 

Sp. z o.o.

 1,6000Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 7 479,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 218,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 5,2200Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032771664966443017876NZOZ STOMED S.C. 

Gabinet 

Stomatologiczny
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779897896321125955Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

"WAMED" 

Włodzimierz Mazur

 1,0640Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012434042785771869075P.P.H. CYFRA 

MARCIN CYGAN

 0,0840Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0020Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0020Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0360Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,3870Żelazo i stal170405

 0,9640Mieszaniny metali170407

 14,9400Kwasy trawiące1101053694323346482786751GALVANICA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

Osady i szlamy z fosforanowania110108

 22,8600Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 21,2400Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,0712Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9060Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0032Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1700Żelazo i stal170405

 0,0020Odpady zawierające rtęć0604040153423351181669456ARC FARMACJA Sp. z 

o.o.

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0500Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091500131535730214325APTEKA MGR 

FARM.TERESA 

SIWIEC-MĄCZYŃSKA

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032739166649541291551FOTO-OPTIKUS 

BARBARA DWORAK
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 1,5230Syntetyczne oleje hydrauliczne130111O90.02.Z2721934366420000151Przedsiebiorstwo 

Spedycyjno - 

Transportowe Transgór 

S.A.

 0,3870Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,6910Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,7840Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1 215,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 2 783,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 67,9000Opakowania z metali150104

 1 852,0000Opakowania ze szkła150107

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,9000Zużyte opony160103

 0,0340Filtry olejowe160107

 0,0050Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,2550Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 105,1000Metale żelazne160117

 1,4000Metale nieżelazne160118

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 3,0000Szkło160120

 5,8000Inne niewymienione elementy160122

 7,3000Inne niewymienione odpady160199

 0,0520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 1,3680Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1 014,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 077,6000Gruz ceglany170102

 1 918,1000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 73,1000Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180

 91,3000Papier i tektura191201

 636,6000Tworzywa sztuczne i guma191204

 2 217,0000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 959,2000Tekstylia191208

 798,3000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 211,3000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z2738722346391361129SALON 

FRYZJERSKO-KOSM

ETYCZNY "WENUS" 

PŁACZEK ANNA

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030708231355531095326ALEKSANDRA KITA 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0420Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318F45.21.A0081198356270013197CLEAREX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,6200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,6800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 87,8600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 13,1200Gruz ceglany170102

 173,0980Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 43,2200Drewno170201

 24,1300Szkło170202

 3,2800Odpadowa papa170380

 1,0600Żelazo i stal170405

 13,4000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,8000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,3000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 195,0270Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 2,4680Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.11.B2780777549691336077PROTECH Sp. z o.o.

 102,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 23,3050Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,8800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,8500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 0,1560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2765818336272353282 PRZYCHODNIA NA 

TRZYNIECKIEJ sp. z 

o.o.

 0,2300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132760613126342820181XIV LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄC

E IM.MJR HENRYKA 

SUCHARSKIEGO

 0,2560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 9,0200Żelazo i stal170405DK29.55.Z2723093016350003108HMB Zakład 

Mechaniczny mgr inż. 

Henryk Barzycki

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778593319542412258BENI-DENT S.C. 

B.HERNIK, A.HERNIK

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030400231166342359871ZGROMADZENIE 

SIÓSTR 

SŁUŻEBNICZEK NMP 

NP PROWINCJA 

KATOWICKA

 8 872,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.11.Z2723800616421005920P.E. "MEGAWAT" Sp. 

z o.o.

 2 146,9000Popioły lotne z węgla100102

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 169,3000Żelazo i stal170405

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405080087542400308PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

Bożena 

Koncewicz-Rojek

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509164415731235312SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

GINEKOLOGIA- 

POŁOŻNICTWO-CYTO

LOGIA ARKADIUSZ 

BLUKACZ

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2733411529690274368GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Henryka 

Golinowska-Porwoł

 0,4000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301103567596706772242930Hilton Foods LTD. Sp. 

z o. o.

 214,6960Opakowania z papieru i tektury150101

 17,9950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 422,3220Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0080Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,8000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,3050Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603805114682947393284793FUNDACJA 

LAURENTIUS

 0,2050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 7,1000Opakowania z papieru i tektury1501010101573891130014751"VBH POLSKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3480Aluminium170402

 2,8400Żelazo i stal170405

 0,0060Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013620862026292472570 INSIEME CENTRUM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,1170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433123696491991261CENTRUM 

ZABIEGOWE magister 

pielęgniarstwa ANITA 

MAKIEŁA

 80,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012431109506392004590BRUKI TRAWIŃSKI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 167,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 676,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 240,0000Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05

170506

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400340076342356275Indywidualna Praktyka 

Lekarska Damian Ziaja

 1,5000Opakowania z papieru i tektury150101G52.12.Z0003414225480076921Gminna spółdzielnia 

SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780603346311440684Praktyka 

Stomatologiczna 

AS-DENTAL 

Agnieszka Stapowicz

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 9 910,1700Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

0104120106638045260038485STRABAG 

INFRASTRUKTURA 

POŁUDNIE Sp. z o.o. 

(HEILIT + WOERNER 

Sp. z o.o.)

 5,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,9400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 137 169,8100Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 2,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033648870309691549212MEHENDI JOANNA 

GROT

 1,2900Zmieszane odpady opakowaniowe1501062416403886381782415LNB HUBERT 

CZEKAJEWICZ 

SPÓŁKA JAWNA

 0,2800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2424



 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709238306321008830PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

EWA 

MORITO-GRABOWSK

A

 8,3560Miedź, brąz, mosiądz170401F45.21.C1509587585731001525Firma "P.S.W." Piotr 

Lubas

 75,8800Aluminium170402

 6,0160Ołów170403

 147,8770Żelazo i stal170405

 5,9000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033614198256452499248GABINET 

KOSMETYCZNY 

ODNOWA AGATA 

LUBOJAŃSKA

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033626580586472251304GABINET 

PODOLOGICZNY 

HANNA MARCOL

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093680700306423203972 WK-MED RYBNIK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416331129492148522STOMATOLOGIA 

"DYDYŃSCY" S.C.

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033646866106772404338SH GROUP Sp. z o.o.

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082729223616471020761SZOTEK 

MIECZYSŁAW

 7,4400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101000341706Gminna spółdzielnia 

"Samopomoc 

Chłopska"

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033666446046772415827ANIMUS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211N85.12.Z2769812836462498730"LENS-MED" S.C. 

SZENDZIELORZ 

BARBARA, 

SZENDZIELORZ 

JACEK

 0,3300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032426506096481503113SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LUCJAN 

KĘPA

 0,1390Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142776428386462528879"ARKA-MED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ"

 0,1500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,1600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1840Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,7200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012400277925480003922WYTWARZANIE 

ARTYKUŁÓW Z GUMY 

I TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

"GUMOPLAST" S.C.  

W.KOWALSKI, R. 

KOWALSKI, 

Ł.KOWALSKI

 0,2900Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,9800Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030701062445531192420INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

BOGUMIŁA KLIŚ

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 90,9000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103G51.57.Z0704601875531000863PUH "GEMINI" 

Krzysztof Piecuch

 101,0000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 50,6000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 6,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 28,2000Miedź, brąz, mosiądz170401

 96,5000Żelazo i stal170405

 24,0000Papier i tektura191201

 13,6000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,2960Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082403027845471833883Mechanika 

Samochodowa Łukasz 

Goch

 0,1350Filtry olejowe160107

 0,1470Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5225Żelazo i stal170405

 9,6300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012414714196442942222STANISŁAW CIEPAŁ

 0,0260Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182729864676471579296"ENERGY CONTROL 

TECHNICS" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,1700Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0100Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022781076916422808897Grupowa Praktyka 

Stomatologiczna 

ERDENT s.c.Rafał 

Kiełkowski, Ewa 

Kiełkowska

 0,2240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0560Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031224335986282050643Joanna Pełszyńska 

Indywidualna Praktyka 

Lekarska

 25,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082761531266351570588PETRO-CAR S.C.

 0,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,5000Zużyte opony160103

 1,2140Filtry olejowe160107

 0,1100Inne niewymienione odpady160199

 0,3700Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802033806653055532500817Gabinet weterynaryjny 

"Pod Górkami" lek. 

wet. Mateusz Jagosz

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033810265246461479742WELOWNIA 

BOGUMIŁA JONIK

 0,6500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072410034929372576089KANCELARIA 

NOTARIALNA ANETA 

MAGDA - ZIELECKA, 

AGNIESZKA 

KACZMARCZYK 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0029Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132718647856321029157CENTRUM PROMOCJI 

ZDROWIA S.C.

 0,0330Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0410Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102435871909372508202Firma 

Handlowo-Usługowa 

Agnieszka 

Grudzińska-Łatanik

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,7200Opakowania z tworzyw sztucznych1501020027650375770000518ZAKŁAD ARMATURY 

PRZEMYSŁOWEJ 

OBRO-METAL 

EXPORT-IMPORT 

JANUSZ ŚPIEWAK

 0,6500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7800Tworzywa sztuczne160119

 63,4700Żelazo i stal170405

 1,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082736922076442781747AUTO-PERFECT S.C. 

SUWAŁA TOMASZ, 

PEŁKA JADWIGA, 

POLECIŃSKI 

ZYGMUNT

 0,2600Filtry olejowe160107

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102714549306351009320Warsztat Mechaniki 

Pojazdowej D.P.R. 

Janosz Piotr

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,0700Płyny hamulcowe160113
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 0,0900Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434733166842202606INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA LEK. 

DENTYSTA TOMASZ 

KEMPA

 3,0700Opakowania z papieru i tektury1501012434340849372668377MARKET JTR Sp. z 

o.o. Sp. komandytowa

 1,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Opakowania z papieru i tektury1501018910227448842261455BEL-POL Sp. z o.o.

 0,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Żelazo i stal170405

 0,9620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704902315481059072NZOZ Centrum 

Medyczno-Stomatologi

czne Med. Fober-Dent

 0,3544Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022782140566472256000GABINET 

WETERYNARYJNY 

EWELINA 

BUREK-KOSTKA
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727380725482201649RASZKA-KLUKOWSK

A KATARZYNA 

GABINET 

KOSMETYCZNY Kati

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033618781546443295813Paulina 

Rudy-Chojowska 

STOMMED ARTE

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110000484541Robotnicza 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa HUTNIK

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0710Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 2,0540Miedź, brąz, mosiądz170401

 19,4570Żelazo i stal170405
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403216696481994281PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANDRZEJ PUZIO

 2,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082431038786423181271PHU REMIX-SPRZĘT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IA

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Filtry olejowe160107

 3,0050Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430327606312394822KlubSpa KAROLINA 

DOWLASZEWICZ

 0,1220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776848546451418182TOBÓR BOGUSŁAW 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA W 

ZAKRESIE 

GINEKOLOGII I 

POŁOŻNICTWA

 1 730,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012417273626292447247U&R CALOR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 5 738,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8500Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501542805731556246GABINET 

DENTYSTYCZNY 

KRYSTYNA 

SZYMCZYK

 11,9060Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802418224166443477081ELGUM AUTOMOTIVE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2430Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 0,0410Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012431447076462759656GABINET 

WETERYNARYJNY 

MARWIT S.C. MACIEJ 

PORWIT
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 97,2580Żelazo i stal1704052715176586490002296KACPERCZYK 

SŁAWOMIR 

"GEOSPRZĘT" 

UNIWERSALNY 

ZAKŁAD 

TRANSPORTOWO-SP

RZĘTOWY

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431720309542420281Agnieszka 

Truszkowska 

Kosmetyka

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701478576471011093Gabinet Kosmetyczny 

Gabriela Fajkis

 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406913205742011355NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ"NOVO-

MED"SPÓŁKA 

CYWILNA.CENTRUM 

PROFILAKTYKI I 

LECZNICTWA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042768574076312283672SPECJALISTYCZNY 

OŚRODEK 

REHABILITACJI sp. z 

o.o.
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 0,0969Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033628659176423192085DURDZIŃSKI & 

KUNICKI SPÓŁKA 

PARTNERSKA - 

SPÓŁKA LEKARZY 

SPECJALISTÓW

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022732650086461067287INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA PĘKAŁA 

DARIUSZ

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733560996262170806NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

GRUPOWA 

PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO S.C. 

JACŁAW 

ROYKIEWICZ, MAREK 

PLANER, DARIUSZ

 0,0270Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727578446311807162NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

GABINET 

ORTODONTYCZNY 

Mirella 

Czajkowska-Turek

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161521441495771870813Zakład Usług 

Komunalnych w 

Żarkach
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 5,5600Żelazo i stal170405

 20,6800Skratki190801

 505,8800  58.18Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033645522176292352593BEAUTYLANDIA 

MAGDALENA 

PIERWOCHA

 0,2020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769358926312295770NZOZ Przychodnia 

ESKULAP sp. z o.o.

 0,1940Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143679911306423203966SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 4 

IM. JANA PAWŁA II W 

RYBNIKU

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780508446442452995INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA PIOTR 

DOBROSZ

 4,2810Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201032702134366391929529ENERGETYKA 

SOLARNA ENSOL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 12,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,0440Miedź, brąz, mosiądz170401

 17,4890Aluminium170402

 1,2100Żelazo i stal170405

 9,1400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1550Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314DH25.13.Z0707739285531694417"HUTCHINSON 

POLAND" Sp. z o.o.

 15,1600Czysta sadza061303

 2,8500Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 12,9600Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 1,2060Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070210

 299,6080Odpady tworzyw sztucznych070213

 89,0260Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 595,4990Inne niewymienione odpady070299

 0,3580Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 21,0000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,2000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 15,3000Inne niewymienione odpady120199

 249,3000Wodne ciecze myjące120301

 0,1800Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 10,8980Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110
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 5,6780Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,0810Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,1600Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 568,8860Opakowania z papieru i tektury150101

 95,3790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 135,7070Opakowania z drewna150103

 0,2000Opakowania z metali150104

 19,5000Opakowania wielomateriałowe150105

 252,4080Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,6770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 8,0740Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1430Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 32,5630Metale żelazne160117

 108,5300Metale nieżelazne160118

 0,1620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,2400Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,4530Aluminium170402

 34,5660Żelazo i stal170405

 1,1300Opakowania z papieru i tektury150101DL31.50.Z2781317266272488792PROLIGO Sp. z o.o.

 0,2660Aluminium170402

 7,6430Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033804409025482698331Firma Handlowo 

Usługowa "PIĘKNO I 

PASJA" KLAUDIA 

PARCHAŃSKA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404684156461477281KULA ILONA 

CENTRUM 

REHABILITACJI I 

RELAKSACJI ILONA

 17,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.23.Z2724517896271007603ORWAT 

FILTERTECHNIK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 26,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,1520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 131,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 14,4000Żelazo i stal170405

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022701977666461067011INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JANUSZ 

SŁOMKA

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0728098666482216278RYDAROWICZ 

MONIKA "MO-DENT" 

Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna

 0,8000Zmieszane odpady opakowaniowe1501063659386706462947240ZMIROB SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 100,9200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 29,1200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429726616431762640RESONICA POŁETEK 

I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707829625481042284Gabinet 

Stomatologiczny 

Mariusz Smok

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 11,3400Opakowania z papieru i tektury150101G52.45.Z1401148671132559331Media Market Polska 

Sp. z o.o. Rybnik Sp. 

Komandytowa

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131505962789490007444Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Witold Ratuszyński

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132427649745532508724PZOL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,3990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,6500Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201812405816207121815816BESKIDZKA 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"VETKA" SZOPA 

MICHAŁ

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131515543715771808027NZOZ MEDICOR 

KOWALSKI, 

PILARSKI, JANAS 

SPÓŁKA JAWNA

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G50.10.A1500182455730101360FRANK CARS 

Franciszek Pietraszko

 0,3220Zużyte opony160103

 1,6520Odpady tworzyw sztucznych070213DL33.30.Z0721769125532087091MCD ELECTRONICS 

SP. Z O.O.

 0,2080Inne niewymienione odpady100899

 7,9360Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,7140Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 0,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 5,3850Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9730Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania ze szkła150107

 0,0150Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0790Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8000Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 2,9200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080034720246520003485PHU "WITPOL" 

WITOLD GĘBICKI

 0,2000Zużyte opony160103

 1,1800Filtry olejowe160107

 0,9000Metale żelazne160117

 0,3000Metale nieżelazne160118

 6,0000Tworzywa sztuczne160119

 0,0211Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707645919371446367"OLMED" lek. med. 

Krzysztof Rabenda
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727345536251235465GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA 

CIEŚLA-BANER

 0,0279Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403514696521392483INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEKARZ 

STOMATOLOG 

MONIKA LAZAREK

 0,7400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082411619206292420165F.H.U. "ARMAX" 

SPÓŁKA CYWILNA 

JAROSŁAW 

KACZMARCZYK, 

MARIUSZ KLUJ

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2100Filtry olejowe160107

 0,0700Płyny hamulcowe160113

 0,1200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0500Tworzywa sztuczne160119

 0,2910Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415164706351656516NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna 

Daniel Szram

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722977165531084021PODSIADŁO DANUTA 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103603056286521358894"AUTO-ELEKTRO 

STANCLIK" ANNA 

STANCLIK-KUDRYS

 0,0250Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Inne niewymienione elementy160122

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

1606042768965546292175004"CENTRUM - TWOJA 

PORADNIA" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,1930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,6600Opakowania z papieru i tektury1501012715343266311008001Cukiernia "MAGDA" 

Krystyna Malinowska

 1,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,4200Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201812411914995751844770GOSPODARSTWO 

ROLNE LOOSE 

WOJCIECH

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092416128605742039980"TAG-FARM" S.C.

 110,0000Gruz ceglany1701022428842766262926196TERMO GARBACKI 

Garbacki Dawid

 49,3000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 158,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093800598179451364358BOŻENA WĘGIEL 

FIRMA HANDLOWA

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707812825481411089GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KAŁUŻA URSZULA

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084322788679462312715ORANGE REAL 

ESTATE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ(dawniej OPCO Sp 

z.o.o)
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 1,3300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Filtry olejowe160107

 0,1670Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142764116576272320555PRZEDSIĘBIORSTWO 

SERWISOWO 

PROJEKTOWE 

"PROSERW-ZGODA" 

SPÓŁKA Z O.O.

 23,8800Opakowania z papieru i tektury1501012727768016421015048ProjectDecor.pl  S.A.

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2800Drewno170201

 11,3700Opakowania z papieru i tektury1501015324163267542760478OPOLTRANS - 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 10,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5500Opakowania ze szkła150107

 154,3000Zużyte opony160103
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022428578425741864564"Gryf" Sławomir Witek

 0,2000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DA15.33.A151376194Zakład 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowy "AREX" s.c.

 0,3500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania ze szkła150107

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3609529026443509958APTEKA 

ŚW.BARBARY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707415109371410398PODSTAWOWA 

OPIEKA ZDROWOTNA 

"MEDYCYNA" 

lek.med. Jacek 

Zagórski

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0195Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z0003082646381506655Zespół Opieki 

Zdrowotnej Pszczyna
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 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080728037119372366133"LEBEX" Sp. z o.o.

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092718214806380011532Apteka "MELISA" s.c.

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783336196421893464FH ESSTETICA Michał 

Kuśnierek

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417102326321897712GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KRZYSZTOF DOBOSZ

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413915026421119345CEZARY 

BEDNARCZYK 

Wspólnik spółek 

cywilnych "NZOZ 

TRIMED" i "MEDYK"

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416925709372435383"STOMATOLOGIA" DR 

N.MED. ŁUKASZ 

PŁONKA
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709408346411713785Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Łuczyńska

 0,1500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301101503776945771858172Przedsiębiorstwo 

Robót 

Drogowo-Mostowych 

Myszków Sp. z o.o.

 0,3900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2900Filtry olejowe160107

 6 916,2500Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 37 700,4200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163609770616481908867FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA TOMASZ 

ELŻBIECIAK

 199,1000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DM34.30.A0704276525470245204"PROSEAT" Sp. z o.o.

 10,3240Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 380,7000Inne niewymienione odpady070299

 5,4950Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 75,7000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102
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 1,1000  0.00Wodne ciecze myjące120301

 0,2550Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,3100Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0700Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 324,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 28,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 61,7000Opakowania z drewna150103

 0,1350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Metale żelazne160117

 0,2850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,4000Żelazo i stal170405

 2,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DK29.56.A2400901356342565547Macro Molds Polska 

Sp. z o.o.

 18,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 8,9830Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1600Inne niewymienione odpady120199

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,6500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,3800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072783298886251343172NIEŚCIOR ALINA 

Firma 

Remontowo-Budowlana 

AL-BUD

 19,2940Odpady tworzyw sztucznych0702131502609705730106096YAWAL S.A.

 49,8890Odpady proszków powlekających080201

 1,1150Zawiesiny wodne zawierające materiały 

ceramiczne

080203

 162,2620Alkalia trawiące110107

 51,6880Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0820Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1 970,8650Inne niewymienione odpady120199

 4,4450Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110
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 53,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 32,0200Opakowania z drewna150103

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,6460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3920Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0560Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,4610Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,2590Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 1,8060Szkło170202

 19,3550Żelazo i stal170405

 0,1450Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 97,9200  29.38Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 3,1100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012408145215472083355Pagomet Sp. z o.o.

 0,4380Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,2950Żelazo i stal170405

 0,4943Opakowania z papieru i tektury1501013677852646442342700AGNIESZKA 

ALBEKIER

 0,0859Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5070Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204DF23.20.A3566841326751289317P.D.P. "NAFTOCHEM" 

Sp. z o.o.

 1,1000Opakowania z metali150104

 0,3310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,4900Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0400Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401082403442685482211398RENOWACJA PAWEŁ 

GOŁUCH

 0,0040Inne niewymienione odpady040199

 0,0220Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0060Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0080Żelazo i stal170405

 2,1600Odpady tworzyw sztucznych0702130704351205470287763"ROD-DRUK" 

KASPERKIEWICZ 

ROMAN, ZEMAN 

JACEK, ZEMAN 

JOANNA, 

KASPERKIEWICZ 

GABRIELA SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,1450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,7700Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 1,9600Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1501636745731065703PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

EWA DĘBSKA

 2,0600Opakowania z papieru i tektury150101367957222DE SILVA GÓRNY 

ŚLĄSK Sp. z o.o. 

(dawniej HOTEL 

MERCURE 

Częstochowa Centrum)

 0,2190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,6100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3380Opakowania ze szkła150107

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,9230Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 4,9600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2500Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,1695Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901013674183305482683111JSB-TUR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1695Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728022376331022547LEK.MED. JANUSZ 

PALEOLOG, 

SPECJALISTA 

GINEKOLOGII, 

POŁOŻNICTWA I 

SEKSUOLOG

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030701068605531609096SARAPATA MARTA 

PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI

 38,3000Odpady tworzyw sztucznych070213DK29.71.Z2769235296312292694Oasis East Sp. z o.o.

 0,0000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,7880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 34,9200Opakowania z papieru i tektury150101

 15,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 39,5200Opakowania z drewna150103

 1,7400Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,3680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2100Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0000Tworzywa sztuczne170203

 0,1010Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728873866451063916PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MARIA 

TOMCZYK-GRUCA
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436972636311879552GABINET 

ALERGOLOGICZNY 

DR N.MED.ANNA 

MADAJ

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802030705963439370011880PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

S.C. JANINA 

KROPACZ JAN 

KROPACZ

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DA15.98.Z0723170865482247628Ustronianka Sp.zo.o

 0,4200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 8,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 29,5020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3100Opakowania z metali150104

 17,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 13,1400Opakowania ze szkła150107

 0,6600Zużyte opony160103

 4,8600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0570Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6790Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0760Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6300Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 220,0000Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

0101022717868106260340517ŚLĄSKIE 

TOWARZYSTWO 

WIERTNICZE 

"DALBIS" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 253,6200Płuczki i odpady wiertnicze z 

odwiertów wody słodkiej

010504

 380,6800Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i 

odpady inne niż wymienione w 01 05 

05 i 01 05 06

010508

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 9,3440Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 30,4000Płuczki wiertnicze zawierające baryt i 

odpady inne niż wymienione w 01 05 

05 i 01 05 06

0105071210490309930115802ANNA DĄBROWSKA 

PROFESJONALNE 

GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI

 11,3600Kwasy trawiące110105

 5,0200Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 11,8400Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100723238046521588973DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ "ZŁOTA 

JESIEŃ"

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 84,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033640084946423194658"RZEŹNICTWO-WĘDLI

NIARSTWO" S.C. 

WOŹNICZKA ANTONI, 

WOŹNICZKA MARIA, 

WOŹNICZKA-FOJCIK 

EWA.

 30,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 21,8000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711314796460321068IRENA DEC FIRMA 

"DEC"

 0,1400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764559916321304161MAŁGORZATA 

SIEWNIAK 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0400Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732761605771038500NZOZ Dentica 

KRZYSZTOF 

MAJEWSKI

 244,1050Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052405934515731753662Zakład Stolarski 

Andrzej Miedziński

 0,2770Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

2462



 2,0790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8500Zużyte opony160103

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 13,0920Odpadowa papa170380

 2,5500Żelazo i stal170405

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410739506443299314LEKARZ DENTYSTA 

KAROLINA ŻMUDA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109242935507MERKURIUS Sp. z 

o.o.

 0,1770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142700980476340134843NOVATEL  SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033608182106050042966Praktyka 

Stomatologiczna 

DORADENT Dorota 

Juszczyk-Blady

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083690467376481545471Przedsiębiorstwo 

Usługowo Handlowe 

Budmex Plus Andrzej 

Włoka

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,2500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 130,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,2000Żelazo i stal170405

 20,0000Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

1101120705086755480053618BYLICA MAREK 

P.P.U.H. 

EKSPORT-IMPORT

 35,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0070Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 15,8200Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702042409258646482670540PLAS.CO.TECH 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 8,7000Odpady tworzyw sztucznych070213

 86,0900Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 7,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 23,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1980Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 23,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,4600Opakowania z papieru i tektury1501010009722005480076938Powszechna 

Spółdzielnia Spżywców 

HERMES

 2,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8240Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 200,0000Gruz ceglany170102

 5,5440Żelazo i stal170405

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092408413706252361396PRIMUS   Bartłomiej 

Fraczek

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433879186511643104Artur Woźniak 

Praktyka Lekarska 

Dentystyczna

 0,0320Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318J65.21.Z2728545829541024666FUNDUSZ 

GÓRNOŚLĄSKI S.A.

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 0,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082762211876422009529HAJDUK ARTUR 

AUTO KOMPLEKS 

SERWIS ARTUR 

HAJDUK

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113
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 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 3,9010Baterie i akumulatory ołowiowe1606010700681995531003287FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA PIOTR KANIA

 1,3000Żelazo i stal170405

 0,0047Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318F45.31.B2705995362220025658"ELEKTROSERWIS" 

S.C. WACHOWIAK 

DARIUSZ, 

WACHOWIAK 

BARBARA

 0,5000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,1500Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,6900Aluminium170402

 235,4000Gruz ceglany1701021508638515731074547Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe BORMET 

IWONA BOROWIEC

 897,6000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434036176462616796STUDIO 

KOSMETYCZNE 

DOROTA KOSTYRA

 0,0014Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160035011972220010154Zagraniczne 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"CHRIST" Sp. z o.o.

 0,1150Aluminium170402
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 0,3266Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030024006895482170788PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-WYTWÓ

RCZE"ISAKO" SP.z 

o.o.

 0,0900Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2777476559691294539IWONA 

KUŹMIŃSKA-MERYK, 

GERARD ŚWITALIK I 

PARTNERZY - 

LEKARZE

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721734405482010553Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Herman Joanna

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,2600Odpady tworzyw sztucznych0702134904907577340009400"NEWAG" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 9,8600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 82,0000Wodne ciecze myjące120301

 1,4900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0340Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 6,5600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0000Inne niewymienione odpady160199

 0,1800Inne baterie i akumulatory160605

 36,1400Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033669661826391955834HOLISTIC PAWLIK 

STEFAN

 0,1200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0003133485482001181Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w 

Cieszynie

 0,0600Roztwory utrwalaczy090104

 1,8630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,4300Żelazo i stal170405

 1,1460Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 119,7230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 45,0560Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,0000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701042721931816411000499"DEGA-PLUS" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,1000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023656420815482677145GT INVEST - SOUTH 

GROUP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 1,5000Odpady tworzyw sztucznych0702130123409105341413645URSA Polska Sp. z 

o.o.

 1 147,6000Odpady włókna szklanego i tkanin z 

włókna szklanego

101103

 159,2000Cząstki i pyły101105

 438,1000Szlamy i osady pofiltracyjne z 

oczyszczania gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 11 17

101118

 229,3000Inne niewymienione odpady101199

 0,4810Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,6000Opakowania z drewna150103

 0,3900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,5000Zużyte opony160103

 0,0920Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,1000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0140Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,3000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062405660986472424785"KOŁOCZEK I.T.S." 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2400Zużyte opony160103

 0,3600Filtry olejowe160107

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090027487315730205639APTEKA mgr farm. 

BOGUMIŁA LECH

 0,3400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062415111886351686003TOMASZ NIKIEL ATN

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Filtry olejowe160107

 4,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416049846442913628Praktyka 

Stomatologiczna 

lek.stom. Patrycja 

Wojtasińska-Chebel

 7,6200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201212407027275472073026MAJET Kempa, 

Mikołajczyk SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2230Aluminium170402

 22,2120Żelazo i stal170405

 0,3300Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

1607092402379866462405527Skrzynie Expert 

Ryszard Grzesica

 14,8980Baterie i akumulatory ołowiowe160601G51.87.Z2737353206341069131P.W. 

"BATER-AKUMULATO

RY" ADAM CISOWSKI

 0,1000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001032400761586381661410PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "ŻUCZEK" S.C. 

SZWEDA WOJCIECH, 

SZWEDA WIOLETA

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Płyny hamulcowe160113

 9,8000Opakowania z papieru i tektury1501013603365866511717251WĘDLINY ŻORSKIE 

KANIA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 20,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania ze szkła150107
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 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1260Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042764812386251667986APTEKA 2000 MGR 

FARM. EDYTA 

NURCZYŃSKA

 2,5800Opakowania z metali1501040707903065531712546TORUŃSKIE 

ZAKŁADY 

MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH 

"CISIEC" Sp. z o.o.

 0,0720Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727824056261670464GABINET 

DENTYSTYCZNY 

VIOLETTA 

WĘSKA-BAŁAGA

 0,0340Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 7,7650Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DK29.22.Z2730908046481144281MOSTOSTAL ZABRZE 

KONSTRUKCJE 

PRZEMYSŁOWE 

SPÓŁKA AKCYJNA

 353,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 25,2000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 13,2400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 57,7000Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 7,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,7450Inne oleje hydrauliczne130113

 1,6100Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 86,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,6370Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5700Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 9,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,8000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2000Tworzywa sztuczne170203

 1 349,1000Żelazo i stal170405

 0,0085Opakowania z papieru i tektury1501012412630306421651229F.H.U. "J.K." Joanna 

Kłaczek

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6500Opakowania z tworzyw sztucznych1501023681132205741165961ANPOL TOMASZ 

PRZYGODA

 24,4100Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112DJ28.51.Z2763035776412173026Ocynkownia Pokój Sp. 

z o.o.

 261,4600Kwasy trawiące110105

 30,3300  28.81Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 8,9600Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 63,1220Cynk twardy110501
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 91,7880Popiół cynkowy110502

 14,5800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 4,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 7,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 4,8100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 126,3800Metale żelazne160117

 14,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 5,1700Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 17,7600Żelazo i stal170405

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729877516391063515PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KOŁODZIEJ MARIUSZ
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 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103241686918NZOZ ZLA 

PRZYCHODNIA 

POGOŃ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501012408291559372552752KLL SYSTEMY 

INFORMATYCZNE Sp. 

z o.o. Sp. 

komandytowa

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5900Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303082411822535741015954Bożena MSZYCA 

F.P.H.U. GOLD-INTRO

 0,6000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,1000Żelazo i stal170405G51.90.Z1515719909491756202H.T.S. GRANULAT - 

BIS Marcin Chmielarz

 0,1760Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107N85.11.Z2715660886482301274Samodzielny Publiczny 

Szpital Kliniczny nr 1 

im. prof. Stanisława 

Szyszko Ś.U.M w 

Katowicach

 9,1160Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0510Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3100Żelazo i stal170405

 0,1220Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 42,2200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 53,2050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,2050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,2300Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0260Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0727471546491125865Gabinet 

Stomatologiczny 

"RE-DENT" Renata 

Piszczek

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400478666311665934PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ANNA KORCZAK

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081424052215222949523LS AIRPORT 

SERVICES SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,1070Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 4,0580Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z2767373826331671820FHU ZIELIŃSKI Artur 

Zieliński

 0,1400Inne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła

130310

 0,0040Opakowania z papieru i tektury150101

 3,1000Zużyte opony160103

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0707769219371403671NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ SIGMA 

- PLUS DOROTA 

KULIK-SIUDA

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 10,1300Opakowania z papieru i tektury1501010607415287123240544"MAKROCHEM" 

SPÓŁKA AKCYJNA

 112,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0420Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318K74.30.Z2726119006411006154"Rudpol-OPA" Sp. z 

o.o.

 0,3500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,2900Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,0050Opakowania z metali150104
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 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033662151006472576443DOM SENIORA JAN 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408858059542440929Terapis Katarzyna 

Kasicka-Bańkowska

 3,8400Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507O90.02.Z0129140095272098636ENERIS SUROWCE 

SPÓŁKA AKCYJNA 

(dawniej VEOLIA   

USŁUGI DLA 

ŚRODOWISKA S.A.)

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030008409126272331004O¦RODEK SPORTU I 

REKREACJI 

"SKAŁKA"

 0,0510Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802013628442306792527239Doktor Piotr Gabinet 

Weterynaryjny Piotr 

Polak
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 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0046Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092701429206380007163APTEKA "PRO-VITA" 

BERNARDETTA 

ADAMASZEK

 0,2600Tworzywa sztuczne1702030703923855510016474INSTALATORSTWO 

ELEKTRYCZNE - 

EDWARD TARGOSZ

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405441002220821935FRESH-DENTAL S.C. 

MAGDALENA I 

ZBIGNIEW PINIECCY

 0,0293Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706638035471316107PRYWATNY 

SPECJALISTYCZNY 

ZABIEGOWY 

GABINET 

CHIRURGICZNY 

JERZY PAŹDZIORA

 68,1000Opakowania z papieru i tektury150101G51.45.Z2402762656521661256"AMBRA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 21,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 35,4900Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701071902669055860017422DALDEHOG POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,7990Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022715696266440513586CTL Maczki-Bór S.A.. 

(LOGISTICS)

 0,1870Filtry olejowe160107

 13,6700Metale żelazne160117
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 0,8000Metale nieżelazne160118

 0,0130Tworzywa sztuczne160119

 0,0250Inne niewymienione elementy160122

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7380Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,8540Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2720Aluminium170402

 482,8920Żelazo i stal170405

 118,8000Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301DA15.43.Z0704875885470168857Zakłady Tłuszczowe 

"BIELMAR" Sp. z o.o.

 23,7400Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 0,0010Odpady zawierające rtęć060404

 0,3100Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,4650Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1550Inne niewymienione odpady070299

 0,1130Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070504

 365,7000Ziemia bieląca z rafinacji oleju070680

 1,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 74,3350Opakowania z papieru i tektury150101

 26,0820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 33,3000Opakowania z drewna150103

 0,0450Opakowania z metali150104

2481



 20,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,0000Opakowania ze szkła150107

 0,4370Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0110Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3660Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 12,5200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 14,1110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 13,4600Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,2650Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0070Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0150Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509
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 0,0130Inne baterie i akumulatory160605

 0,9000Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale przejściowe lub 

ich niebezpieczne związki

160802

 0,4200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 27,3490Żelazo i stal170405

 1,1850Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,3400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 71,1800Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 192,1400  39.11Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 2,3520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080027648425730010344RYSZARD KUBAT 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

DOMEX

 2,6690Zużyte opony160103

 0,2880Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2778039166272253209ALEKSANDRA 

ULLMANN 

ROYAL-DENT 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020723850995482127829WOJCIECH MARCIN 

MECHANIKA 

POJAZDOWA
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 0,9500Zużyte opony160103

 0,1700Filtry olejowe160107

 2,8120Żelazo i stal170405

 45,8280Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

0104132417841249372637477"WAWRZASZEK ISS 

Sp. z o.o." SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 60,5760Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104

 85,9550Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,4480Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 88,8040Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,1030Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 3,6570Inne niewymienione odpady070299

 0,3590Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 4,2260Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,5450Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,7900Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 9,1230Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 3,6940Odpady włókna szklanego i tkanin z 

włókna szklanego

101103

 0,4740Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 2,2720Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,8430Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 9,4080Inne niewymienione odpady120199

 3,1660Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 35,0090Opakowania z papieru i tektury150101

 9,4680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,8550Opakowania z drewna150103

 14,3190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3580Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 6,5360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,6700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 579,9250Metale żelazne160117

 87,5810Metale nieżelazne160118

 0,7200Szkło160120

 0,8260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2330Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1640Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2000Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708
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 18,8800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767265406311329952Gabinet Lekarski Anna 

Stachurska-Mucha

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 341,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050726993505531592450KRZYSZTOF 

SZCZOTKA FIRMA 

"DREWMIX"

 0,0250Żelazo i stal170405

 0,5840Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211J65.12.A0162982635250007738Powszechna Kasa 

Oszczędności Bank 

Polski S. A.

 0,0530Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,1230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,7340Tworzywa sztuczne170203

 2,4500Żelazo i stal170405

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775633756311574870TURECKA LUCYNA

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801060034826506540002017APTEKA 

STAROMIEJSKA 

WDOWSKA HALINA
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 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022732393536431027509PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "AN-MAR" 

GUZENDA 

MAŁGORZATA

 0,0084Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716774166311400348Praktyka 

Stomatologiczna 

ESTIMED Renata 

Kończakowska

 0,2700  0.22Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101092407849845771932520MULTIGAL Sp. z o.o.

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 10 669,1230Opakowania z papieru i tektury1501013028217727811897358Lidl Sklepy Spożywcze 

Sp. z o.o.

 440,3410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 537,1360Opakowania z drewna150103

 20,5000Opakowania wielomateriałowe150105
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 0,1560Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,9260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 45,7640Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1 523,1960Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 13,1610Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 212,1440Żelazo i stal170405

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092418022606252430329EUROPEJSKA X 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716737086491130553GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

BARBARA 

BOŻEK-BIECHOŃSKA

 0,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2711919789541024749BLPD 

SERWIS-BLACHARST

WO, LAKIERNICTWO 

SAMOCHODOWE 

POMOC DROGOWA, 

HOLOWANIE 

CZEKAŁA HERBERT

 0,9000Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0600Tworzywa sztuczne160119

 1,3200Żelazo i stal170405
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 0,2800Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506O90.01.Z2736177206472074552Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o.

 354,6300Skratki190801

 531,6340Zawartość piaskowników190802

 12 345,5390  2,681.49Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1520665805732233077KLINIKA 

STOMATOLOGICZNA 

AG-DENS 

AGNIESZKA CIURA

 700,0000Papier i tektura1912013642329785732863884PRO-ECO-BUD 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 25 260,3860Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 11 462,8300Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0032Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030726414676521606949NZOZ"OFTALMED"SP

ÓŁKA CYWILNA 

PILECKA ANIELA 

BEDNARSKA 

BARBARA

 322,2500Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

1702043613317405771978025ZOMAX SP. Z O.O. 

SP. K.

 0,2560Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005142599541727830Śląski Urząd 

Wojewódzki w 

Katowicach
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 0,6000Zużyte opony160103

 0,0590Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,1790Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2730Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,3560Inne baterie i akumulatory160605

 3,5690Żelazo i stal170405

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 30,3500Opakowania z papieru i tektury1501016344536248542174261PIOTR I PAWEŁ 

DETAL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,7970Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023697290406423208797PHU REMIX-SPRZĘT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,1400Filtry olejowe160107

 2 017,9000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DM34.30.A4711023717251020699HP Polska Sp. z o.o.

 0,3190Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204
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 274,1000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,8000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,3000Osady z klejów i szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 11

080412

 0,0000Inne oleje hydrauliczne130113

 0,1120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 12,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,4000Opakowania z drewna150103

 0,0000Opakowania z metali150104

 19,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 44,4610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,0920Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1780Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,4000Żelazo i stal170405

2491



 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508677545751092287SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DARIUSZ 

WALA

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716760326311243759SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KLUSZCZYŃSKI 

JERZY

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033674902155482424266Idea Reklama Adrian 

Bojda

 2,5210Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111411879051080004689GALFA OT POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,4820Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 8,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 2,6690Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Opakowania z drewna150103

 2,9410Opakowania z metali150104

 3,5450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 5,5110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 17,0660Metale żelazne160117

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,4940Żelazo i stal170405

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768789352220716150ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PROMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1020Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082428566999372662268ADK DOROTA 

KOCMAN, ANDRZEJ 

KOCMAN SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0530Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,1020Płyny hamulcowe160113

 1 850,7500Zgary i żużle odlewnicze101003DJ27.44.B2730744106521167160Walcownia Metali 

"Dziedzice" S.A

 357,8200Pyły z gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne

101009

 10,2000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 542,4340Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 14,9700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 14,7400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 13,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,7400Opakowania z drewna150103

 11,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1600Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,4400Aluminium170402

 225,2700Żelazo i stal170405

 13,9200Mieszaniny metali170407

 0,7600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 65,3200  22.86Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 63,1500Opakowania z papieru i tektury1501010924255935562250733Mila S.A

 5,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0705777595471046955Indywidualna Praktyka 

Lekarska Wiesław 

Wodziński

2494



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412780366491606211STUDIO FRYZUR 

BELLA Izabela 

Jakubowska

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402421836431329653INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANNA 

KOZLER-BOROWSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032773478496462445030JAGODA 

KUDŁACZAK-CYGANI

K FROU-FROU 

GABINET 

KOSMETYCZNY

 0,0194Opakowania z papieru i tektury1501012414315615771196280DANA DANUTA 

WIDERA

 0,0568Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162710615726310206785P.P.H.U.GAW-POL 

Gawłowski Jerzy

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080704383199370009305MECHANIKA 

POJAZDOWA 

TEST-AUTO 

JAROSŁAW KUBICA

 0,0420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

2495



 0,1250Filtry olejowe160107

 0,1360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083668844106472577810Piotr i Witold Uherek 

SERWIS 

MOTOCYKLOWY

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1020Zużyte opony160103

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0080Płyny hamulcowe160113

 0,0220Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140727085275471937996FCA SERVICES 

POLSKA Sp. z o.o.

 0,1572Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162767426096312272036"SAN-MED" Sp. z o.o.

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

2496



 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709455766430004009Antoni Kuleczka

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032426333506511395876ODNOWA GABINET 

KOSMETYCZNY 

PIOTR KANIA

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030729093109371770903PRZYSTANEK URODY 

KOSMETYKA, 

STYLIZACJA 

PAZNOKCI Elżbieta 

Zender

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080706127709371706503 Zbigniew Łukosz 

Usługi Transportowe, 

Mechanika Pojazdowa, 

Pomoc Drogowa, 

Import-Eksport

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415678819542699449Gabinet 

Stomatologiczny 

SMART - DENT

 190,5800Szkło1601201500350545730114724P. U. H. "SZYBEX" 

A.OSSOLIŃSKI, 

B.WILKOSZ SPÓŁKA 

JAWNA

2497



 0,2018Opakowania z papieru i tektury1501010723933605481055571PIECZONKA 

MAŁGORZATA 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO - 

USŁUGOWE

 0,0829Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508349675731082920GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

BOŻENA 

TARKOWSKA

 4,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106DA15.12.Z0704090745470086208ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

DROBIU "MARICA" 

SPÓŁKA JAWNA 

J.M.E.K. WRÓBEL

 0,0911Opakowania z papieru i tektury1501012409074646421431692 

PRZEDSIĘBIORST

WO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "DAMIKAR" 

KARINA OLSZYNKA

 0,1145Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9980Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022717643456311010506HISTAMED spółka 

partnerska D.Lange, 

Z.Mielcarzewicz, 

A.Smok-Ragankiewicz

 0,9620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 6,3790Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

2498



 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765687266441085141MAŁGORZATA 

ARBOCZIUS 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411760119490239427SALON URODY 

"MADAME" BEATA 

MICHALCZYK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033603112096591287604STOMED Indywidualna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

lek.stom. Jolanta 

Jagła-Makieła

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723458926341089033Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427659276341925535FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA "PIMP 

MY NAILS" 

ALEKSANDRA 

LEWANDOWSKA

 231,3600Opakowania z papieru i tektury150101DE21.12.Z2731881246451808799PPHU "TEK-FAL" Sp.j.

2499



 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707501239371091473PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIA JABŁOŃSKA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427516299541312454BARBARA BYRDY 

ALICE - STUDIO 

KOSMETYCZNE

 0,2240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102432656356291841048AGNIESZKA 

SŁUPIANEK SALON 

FRYZJERSKI 

"INFINITY"

 0,1900Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0538Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402330509491754628GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HELENA 

KMIEĆ-RYBAK

 0,0700Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113G50.20.A0705434305481041362Lakiernictwo 

Pojazdowe Jan Herok

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2500



 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2800Opakowania z tworzyw sztucznych1501022419153426412517425PRACOWNIA 

CUKIERNICZA 

LIKMAR SP. Z O.O.

 0,0440Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801062780227996262703013SILESIA - VET S.C. 

ALEKSANDRA 

ROLKA, KATARZYNA 

WILK

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,9080Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181509675565731019229Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

"ESKA" Renata 

Stodółkiewicz

 0,0850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404578776262514298GABINET 

KOSMETYCZNY 

"GALERIA URODY" 

WANIEK ANETA

2501



 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.21.A2769302976312292760PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRZEMYSŁOWO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"POG-TECH" SPÓŁKA 

Z O.O.

 0,0470Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 600,0000Gruz ceglany170102

 11,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,2000Odpadowa papa170380

 0,1130Żelazo i stal170405

 0,2760Odpady tworzyw sztucznych070213F45.21.C0728269595532252006ELMONTAŻ Sp. z o.o.

 0,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 11,4450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,6300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0740Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 32,9200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

2502



 5,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0570Tworzywa sztuczne170203

 1,2470Aluminium170402

 4,0520Żelazo i stal170405

 0,1600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092727271452220024877"NOVUM" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5880Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110005585066340126424WOJEWÓDZKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

TURYSTYCZNYCH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,6380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7880Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418372286391935323GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

G.O. OGIŃSKI 

GRZEGORZ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728490966381297565TATIANA 

SOJKA-KOWALSKA 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

2503



 5,1400Zmieszane odpady opakowaniowe1501064707852967280019486SPEDIMEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,6010Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112435532396272738527AIRCLEAN Sp. z o.o.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033660333496423198768SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA I 

LEKARSKO-DENTYST

YCZNA ORZEŁ I 

PARTNERZY SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305021501496455731036914Sprzedaż Paliw 

Zdzisław Sturski

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406020727443399371444925ANNA SMOŁKA 

PAWILON 

HANDLOWY

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417122905532480894NZOZ "PRODENTAL" 

S.C. LEK.DENT. 

AGNIESZKA 

RABENDA-KOWALIK, 

TOMASZ KOWALIK

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732512136441719982PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

BARBARA 

SIKORA-JANKIEWICZ

2504



 0,1385Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022419403577651556067Gabinet Weterynaryjny 

Mariola Powroźna

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 2,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012407453176391785378FIRMA DROBIU 

SYLWIA KLIMŻA

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721762725531563520STUDIO TATUAŻU 

ARTYSTYCZNEGO"TR

IBAZ" GRZEGORZ 

BAZYLIŃSKI

 0,3200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702803670477099492217022METALART SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4100  0.41Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725948626291829372N.Z.O.Z. "NIMED" 

SP.C.,CIUBRA-NICZE

WSKA 

EWA,NICZEWSKI 

JERZY

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0370Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603G50.20.A2724789506331035337AUTO-LAK-ELENDT 

Sebastian Elendt

 0,0920Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2505



 0,0920Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033803870946342532938Mandragora Maciej 

Borek

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214357185508B-TRANS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082435012839490852932Beata Niewiadomska 

F.H.U. BIS

 0,0140Filtry olejowe160107

 0,8310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721405359372174178Samodzielny Gminny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Jasienicy

 0,3140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412827246342454842Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Paweł 

Batkowski

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501012409273378732687331MMW CRAFT 

MIROSŁAW 

MYJKOWSKI

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

2506



 9,2900Opakowania z papieru i tektury1501010023925015470080938ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY 

EXPORT-IMPORT 

"JABEX" 

GAŃCZARCZYK JAN

 0,9900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 30,3100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,4320Żelazo i stal170405

 0,5400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408250686342665119NZOZ ASKLEPIOS 

I.WALUSZEK-KOŃCZA

KOWSKA, 

P.KOŃCZAKOWSKI 

S.J.

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736118126491192689STOMATOLOGIA 

JOLANTA CIEŚLAK

 25,5000Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 

i 10 13 13)

1013062402654806472391614"BRUK" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 492,0000Odpady betonowe i szlam betonowy101314

 783,0000Wybrakowane wyroby101382

 2,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

2507



 54,7200Opakowania z drewna150103

 0,2000Zużyte opony160103

 14,2100Żelazo i stal170405

 0,2100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141515234655731511657FIRMA ROBÓT 

ELEKTRYCZNYCH 

EL-MEX PIOTR PALKA

 23,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.30.Z2737554686472106737TECHNIKA OKIENNA 

PRODUKCJA HANDEL 

USŁUGI 

ALEKSANDER 

RDUCH & ZBIGNIEW 

BOREK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0170Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0130Inne niewymienione odpady070299

 0,0410Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,3660Opakowania z metali1501040034445426450000569KUMIBEX Sp.z o.o.

 0,0760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1500Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305072724413836441925894P.H.U. DAGAS 

GRZEGORZ KAJCA

 486,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.51.Z0721877845471862229"SIRO - Bielsko" Sp. z 

o.o.

 49,0000Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 15,8000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 9,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

2508



 9,5000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502038106659598511006077QUBUS HOTEL 

SYSTEM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0630Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0040Inne baterie i akumulatory160605

 0,0390Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162430680306322008795PODMIOT LECZNICZY 

ŻABIŃSCY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042405384236271043875GABINET 

GINEKOLOGICZNY I 

DIAGNOSTYKI USG 

GRAŻYNA 

KUCIEL-BACIA

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718260236481032317SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA PAWEŁ 

WRÓBLEWSKI

2509



 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775571276332050907"PROFIMED" M. 

MĘŻYK, Z. MĘŻYK 

SP.J.

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801063683371319372298130Ewa Gr±bkowska 

Apteka Duofarm

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011521619755741922787"MOLIS" S.C. 

MAŁGORZATA MOLIS 

I PAWEŁ MOLIS 

IMPORT -EKSPORT

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702800039246446790085292"Polremaco" Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

 9,9800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,8700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2700Opakowania z drewna150103

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2510



 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2800Zużyte opony160103

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Szkło170202

 18,2100Żelazo i stal170405

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142726532866441016507CENTRUM USŁUG 

KOMPUTEROWYCH 

GROT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5500Opakowania z papieru i tektury1501010005715535471514089S±d Okręgowy w 

Bielsku-Białej

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4590Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032715489666480004477PRZYCHODNIA 

LEKARZY 

SPECJALISTÓW 

"ZDROWIE" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

2511



 0,1530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762707546272307951PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"VITACON" S.C. 

MIROSŁAW SERKIES, 

GRZEGORZ SERKIES, 

ARTUR SERKIES

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779186256262443026INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA SYBILLA 

PIEKARSKA

 0,1310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2400748925732606785NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA NASZE 

ZDROWIE Sp. z o.o.

 0,5030Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030205124928982116629"AMREST COFFEE" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 4,6600Opakowania z papieru i tektury1501011509602875730101414SIGMA DARIUSZ 

RODAK

 0,2000Żelazo i stal170405

2512



 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434163826312651437ARAMEDICA.PL 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

 0,3580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2775065496342417083FRĄCZYK I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033691796006431769257Pracownia 

Kosmetyczna 

MADELINE Magdalena 

Chwalba

 0,0650Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110024110845471026533 "CENTRUM" 

ŚRODOWISKOWY 

DOM SAMOPOMOCY 

W BIELSKU-BIAŁEJ

 0,0720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,0500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012414133339691562046Laboratorium 

Badawczo-Metrologicz

ne "ŁABĘDY" spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

 7,2800Żelazo i stal170405

2513



 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703808969371161274INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. MARIA 

KRZAKLEWSKA

 0,0115Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031500674109490061107NZOZ 

LABORATORIUM 

ANALIZ LEKARSKICH 

MGR LIDIA ZEGADŁO

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162766050839542302328OPTO-OKULISTYKA - 

OPTIMED II SPÓŁKA 

CYWILNA MONIKA 

SIKORA-WITA, INEZA 

TYŃSKA-JASTRZĘBS

KA

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012427876919371276818KA-METAL KAZIMIERZ 

KUBICA W 

RESTRUKTURYZACJI

 0,2490Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2514



 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5400Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające związki 

chlorowców

0702072768834166443003325CEBI Poland Sp. z o.o.

 35,2950Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,9600Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 0,5800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 135,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 49,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,7600Opakowania z drewna150103

 29,5600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5240Metale żelazne160117

 50,6560Tworzywa sztuczne160119

 0,0520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0530Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 5,0000Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0200Inne baterie i akumulatory160605

 1,5200  0.06Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 1,0600  0.00Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002
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 2,2020Miedź, brąz, mosiądz170401

 28,7570Żelazo i stal170405

 1 505,6500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A9311125288971539272SFA Polska Sp.z o.o.

 19,8800Opakowania z papieru i tektury150101

 5,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0840Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0430Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8400Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,0500Aluminium170402

 480,4100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A2732161516521298123TRW Steering 

Systems Poland Sp. z 

o.o.

 530,4320Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 372,5600Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 36,0900Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,8000Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 1,2500Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 166,2920Inne niewymienione odpady120199

 0,4010Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 556,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 150,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 261,5650Opakowania z drewna150103

 1,2540Opakowania ze szkła150107

 1,7100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 143,4760Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 20,9590Tworzywa sztuczne160119

 27,9900Inne niewymienione odpady160199

 0,1680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0700Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 4,0400Żelazo i stal170405

 39,7400Mieszaniny metali170407

 0,1480Odpady tworzyw sztucznych0702132400113835730029036FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WO-PRODUKCYJNA 

"CHEMAL" ADAM 

ŻABA

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0320Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0030Aluminium170402

 0,4030Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020035113796490011740GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK.WET.ROBERT 

PELON, 

TECH.WET.ARKADIU

SZ SUCHOBOKOW 

S.C.

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092400733265771888032P.H.U. APTEKA 

"ŚWIATOWIT" S.C.

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111241404920DMQ DIRECT 

DOMINIKA 

BŁASZCZYK

 0,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 27,5500Opakowania z papieru i tektury1501010024068875470086898"TIM" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 7,0550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7100Opakowania ze szkła150107

 3,0500Żelazo i stal170405

 220,0000Odpadowa masa roślinna0201035323240387531921015GOSPODARSTWO 

ROLNE ZAWADA 

IWONA 

KLIMOWICZ-WŁODAR

CZYK
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 0,2400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709389496391015019PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

SERWINOWSKA-AW

SIUK GRAŻYNA

 3,1000Zużyte opony160103I60.24.A0036028406470504037MIGREX MICHAŁ 

MENTEL 

MIEDZYNARODOWE 

USŁUGI 

TRANSPORTOWE

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0175Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 220,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2000Gruz ceglany170102

 2,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 47,4400Żelazo i stal170405
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 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042783226856331477443SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA. DR N. 

MED. DAMIAN 

KAWECKI. 

SPECJALISTA CH. 

WEWNĘTRZNYCH. 

KARDIOLOG.

 0,1030Opakowania z papieru i tektury1501012413001106312596098NAH sp. z o.o.

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022729134806471020703NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"VITA-DENT" 

WITA-WÓJCIK 

KATARZYNA

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 9,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010005399635751209499URZĄD GMINY W 

KOCHANOWICACH

 2,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,3000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112DJ28.75.B2714433396521004618PPUH "WIOLA" 

Wiesław Ciaciura

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 14,3000Żelazo i stal170405

 365,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101F45.23.A2718313436410013152Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych 

MPRD Sp. z o.o.

 25 446,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013606397206472570937P. W. "MAGDA" A. 

Gęba, Z. Połednik sp. 

j.

 0,0340Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,9340Opakowania z papieru i tektury1501010107712805221004200"UPS POLSKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,6990Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,1400Opakowania z drewna150103

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0510Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1470Tworzywa sztuczne170203

 0,1230Żelazo i stal170405

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704719955531352585Gabinet 

Ginekologiczny Alina 

Marek Figura 

ginekolog-położnik

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030705507955471077393NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"GINDENT" WACŁAW 

KASZA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033630144175532520530KLINIKA URODY I 

PODOLOGII MIU MIU 

mgr spec. BARBARA 

KLIŚ

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132715490906442884128SOSNOWIECKIE 

CENTRUM SZTUKI - 

ZAMEK SIELECKI

 0,0260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419109596342779030NEURO-CARE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
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 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 12,4000Odpady tworzyw sztucznych0702132760881799690053638SAB Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

Bogdan Sawicki

 3,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 3,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0460Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,0980Aluminium170402

 5,9410Żelazo i stal170405

 0,0650Opakowania z papieru i tektury1501011509565705730259813Anna Gumółka PPHU 

„LIMBA”

 0,0260Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033674634546351097583BL Beauty Salon

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031505564745741064438PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE "WET" 

JÓZEF DYLIKOWSKI
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 0,4770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2776233096482399066NZOZ Przychodnia 

Lekarska "ROKITNICA" 

Sp p.

 0,1040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433021936491998748Ewelina Polaniecka 

Gabinet Kosmetyczny 

Le.madame

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2778236236451808670Joanna 

Melcer-Stryczyńska 

Apteka "Św. 

MIKOŁAJA"

 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033689947806391792421AKADEMIA URODY 

SONIA BIAŁDYGA

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022408593056472412196GABINET 

WETERYNARYJNY 

"INTERVET" MICHAŁ 

KARASEK

 0,1110Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201030722775769371428257P.W. "PROFIL" 

LESŁAW DUTKA

 0,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,6700Żelazo i stal170405

 24,4200Opakowania z drewna1501032410429196292271506LogisPal Agnieszka 

Dolaczyńska-Maj

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0350Metale żelazne191202

 3,0000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033696796556351845795MARIACOR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,5400Zmieszane odpady opakowaniowe150106DH25.24.Z2762610579691166379"KRYWAŁD-PLAST" 

Sp. z o.o.

 0,9590Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082776274026262236103PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE Katarzyna 

Jałowiecka-Trybel

 0,1250Filtry olejowe160107

 0,2760Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 10 171,8110Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102DJ28.40.Z0728641385482375800Kuźnia Polska Sp. z 

o.o.

 16,0400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,9050Metale nieżelazne160118

 0,4150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,7770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 30,9170Żelazo i stal170405
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 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406846626271607071NZOZ VITA-MED 

URSZULA SZLAFKE

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053633720976472458873mySAM Anna 

Zabrzeska

 0,0020Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012412776579372602562BEGOKON PL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚI

Ą

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101271514312TRAKOR 2 - LENŻA 

BEATA

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110N85.13.Z0727060375771676330KUZIOR - SURA 

MARIOLA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0450Inne niewymienione odpady1013992733513406421038687PRACOWNIA 

PROTETYCZNA 

IRENA KOPIEC

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402858446472337827Piotr Zakrzewski 

Brothers Zone Tattoo

 3,0000Opakowania z papieru i tektury1501012721672786481000323PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"EDMIR-POL" J. I M. 

HUTNIK SPÓŁKA 

JAWNA

 1,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140081294665730105352PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWE POLWENT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2800Tworzywa sztuczne170203

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021503393285751110743NZOZ IZMED

 0,0016Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730695376321137349STUDIO URODY 

FANABERIA ANNA 

ZAMARLIK

 6,6300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081900732535870201044ZOELLER TECH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,8000Metale żelazne160117

 0,8600Odpady tworzyw sztucznych0702132415648426312609837BMZ Poland sp. z o.o.

 207,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 26,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z metali150104

 10,6400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 29,5430Inne baterie i akumulatory160605
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432717886482768546DENTALIS TEAM S.C. 

ELŻBIETA 

OLESIAK-ROMANOW

SKA KAROLINA 

BUCKA

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162400333805732608347Combi-Med Sp. z o.o.

 3,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0008Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730716526311933843GABINET 

STOMATOLOGII 

RODZINNEJ LEK. 

STOM. AGNIESZKA 

GĄSIOREK-BARCZYK

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132782226476312411348PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"TECHMAX" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0035Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0500Żelazo i stal1704052732116406262408461Rejonowa Spółka 

Ciepłownicza sp. z o.o.
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 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722769445482196434Praktyka Lekarzy 

Rodzinnych "GÓRKI"

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775818129690386110USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

ELŻBIETA 

GROCHOWSKA

 1,4570Żelazo i stal1704052724681756421008195USŁUGI 

FREZARSKO-TOKARS

KIE DANIEL BULENDA

 1,8500Kwas siarkowy i siarkawy060101DG24.13.Z2715633806310101307Avantor Performance 

Materials Poland 

Spółka Akcyjna

 0,2150Sole i roztwory zawierające cyjanki060311

 213,8800Sole i roztwory zawierające metale 

ciężkie

060313

 733,8300Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314

 0,0250Odpady zawierające rtęć060404

 9,4400  9.44Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

060502

 2,4000Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające związki 

chlorowców

070107

 120,6000Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108

 4,8400Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110
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 0,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 49,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 22,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,8300Opakowania z drewna150103

 50,0000Opakowania z metali150104

 6,1000Opakowania ze szkła150107

 68,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 15,0000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 27,6300Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 9,4800Drewno170201

 0,0000Tworzywa sztuczne170203

 0,0000Żelazo i stal170405
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 0,7040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,1000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203DA15.81.A2710129582220002114Piekarnia "U Aleksa" 

Tomasz Kudla

 1,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,5720Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1303072769460976312295178Firma "ZK" S.C. Józef 

Żurawski, Krzysztof 

Żurawski, Grzegorz 

Żurawski

 0,6000Oleje zęzowe ze statków żeglugi 

śródlądowej

130401

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 38,2700Zużyte opony160103

 0,0000Tworzywa sztuczne160119

 4,7600Tworzywa sztuczne i guma191204

 2,5200Opakowania z papieru i tektury1501016397375047792109525GRUPA LAMBDA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ DYSTRYBUCJA 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
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 0,1900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718151146261072622"MEDICUS - JERZY 

PSIUK"

 4,0800Opakowania z tworzyw sztucznych1501022763009466272342812"POL-STAL" Sp. z o.o.

 22,5400Żelazo i stal170405

 5,8400Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

0205010007861826650001823OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA

 1,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,3400Opakowania wielomateriałowe150105

 0,9800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0660Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,3100Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0700Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409643506262918340MED 8 MIECHOWICE 

Sp. z o.o.

 0,0410Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032738805416311245600Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Małgorzata 

Cieślak-Steć

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436189736252318259Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna Paulina 

Dorczak-Puchała

 0,5630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031461737765272678871EXIRA GAMMA KNIFE 

Sp. z o.o.

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.A0704401155470284380"ALWI L.WIEJA 

SPÓŁKA JAWNA"

 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Filtry olejowe160107

 0,0164Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0920Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 50,2000Zgary z hutnictwa żelaza1002803512689666782214906 ZAKŁAD ODZYSKU 

SUROWCÓW 

MADROHUT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0400Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Inne niewymienione odpady160199

 2 130,7000Metale żelazne191202

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033812001696511729923STOMATOLOGIA 

WOŹNIAK Patrycja 

Humeńczyk-Woźniak, 

Artur Woźniak spółka 

cywilna

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042733412129690103075INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Iwona Górecka-Józków

 2 744,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050703100745531005748TRAKPOL" Sp. z o.o.

 4 760,6480Odpady z kory i drewna030301

 1,7000Zużyte opony1601032433765825732773046AUTO SERWIS 

PAWEŁ SZYMAŃSKI
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410230696472367449GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA 

WIDENKA-MIKETA

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,5000Opakowania z papieru i tektury1501012428062535532509959KOMPLEX-BUD S.C. 

EDYTA BINDA, JAN 

RUBYS

 2,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032739008356461554834INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ADAM 

KOSTYRA

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734011966421040632KORDUŁA-PILOR 

JANINA

 0,0450Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091500223995730009358PIOTROWSKA 

KUŚMIERZ SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033618113392220899245NZOZ EFDENT 

E.GRUSZKA-MŁYNAR

CZYK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012411147836423015673PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

ADAM PELCZAR
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 0,0130Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,1050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428330506272538260Agata Goj Prywatny 

Gabinet Dentystyczny

 0,2800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304I60.21.A2737114136462318805Tyskie Linie 

Trolejbusowe Sp.  z 

o.o.

 2,6040Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1800Aluminium170402

 3,4800Żelazo i stal170405

 1,9500Mieszaniny metali170407

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767168079542312781Asklepion-Med s.c.

 20,0000Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801136905361638171706314"KIRCHHOFF 

POLSKA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 187,0000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 14,6800Osady i szlamy z fosforanowania110108

 230,0000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 955,1230Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,8350Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 8,5800Odpady spawalnicze120113

 13,7100Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 126,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 38,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 100,1600Opakowania z drewna150103

 6,5750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 8,5600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,3850Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,3800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Aluminium170402

 4,4400Żelazo i stal170405

 7,8600Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081502255019490179760Aleksandra Werner 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Ocean

 0,3200Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 1,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,9800Opakowania z papieru i tektury1501011509660775731000112P.P.H. TiM s.c.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783452846421053540RZERZYCHA TERESA 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"NADZIEJA" USŁUGI 

PIELĘGNIARSKO-OPI

EKUŃCZE

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023641601156631711535Gabinet Weterynaryjny 

Centrum Damian Płusa

 0,0212Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318K73.10.D2715908046340125519Instytut Ekologii 

Terenów 

Uprzemysłowionych 

Katowice

 0,1810Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211
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 0,7000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0029Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2409307306292398046APTEKA "DOSA" S.C.

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719990836321277518NZOZ GABINET 

LEKARSKI. 

LABORATORIUM 

ANALIZ LEKARSKICH 

WŁADYSŁAW 

BOGDALI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1508313909490009012GABINET 

LEKARSKI-ALERGOL

OGICZNY,PULMONOL

OGICZNYI 

PEDIATRYCZNY 

UJMA BOGUMIŁA

 0,8800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302054900647537370010201Firma 

Handlowo-Usługowo-Tr

ansportowa 

SALTRANS Salabura 

Józef

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1200Benzyna130702

 2,1500Zużyte opony160103

 0,2600Filtry olejowe160107

 0,1300Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112
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 0,1430Płyny hamulcowe160113

 0,1000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 220,7570Metale żelazne160117

 1,5270Metale nieżelazne160118

 8,1800Tworzywa sztuczne160119

 1,6000Szkło160120

 1,0000Inne niewymienione elementy160122

 1,0000Inne niewymienione odpady160199

 0,1900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132106163075992364600"QUBUS HOTEL 

MANAGEMENT" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2700Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0383Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429260985482659638"LEKARSKA 

PRAKTYKA 

PIER¦CIEC S.C. 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ"

 0,0143Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0064Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2725057176411222952MUCHA JAN  

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska  

(Ginekolog-położnik-cyt

olog)
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 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213M80.22.G2715054196321894139ZESPÓŁ SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNY

CH NR 3

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782987686451521796GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

WACŁAW UJMA

 9,7700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082731208306441420154ŚRODULA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 3,9700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2000Zużyte opony160103

 1,2700Filtry olejowe160107

 0,0500Płyny hamulcowe160113

 2,8000Metale żelazne160117

 2,7300Tworzywa sztuczne160119

 0,3400Szkło160120

 0,0240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033676767186441006779FUH TOTAL Agnieszka 

Czerwińska-Kuśnierz

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417855085471887494"SUPER-OKO" 

MARZENA BUBIAK 

PROFESJONALNE 

STUDIO WIZAŻU I 

URODY z dojazdem do 

klienta

 0,0400Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803172710487616480002308ŚLĄSKIE 

LABORATORIA 

ANALITYCZNE SP. Z 

O.O.

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 28,6860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3750Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 0,8050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0710Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401002245732607023SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

PANACEUM Z. Z. 

BRZEZIN SPÓŁKA 

JAWNA

 0,8000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201020721950745481654716SZTURC EDYTA Firma 

Handlowo-Usługowa 

"MOEM"

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,4000Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031507810535751026161Barbara POCHYŁA 

GABINET 

KOSMETYCZNY

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162779201256262178788FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA 

KOZUBEK 

KATARZYNA

 5,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208K71.32.Z0120227947780022310Bergerat Monnoyeur 

Sp. z o.o.

 2,7000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507
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 1,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,0800Filtry olejowe160107

 0,3500Szkło160120

 0,4500Inne niewymienione odpady160199

 0,0860Opakowania z papieru i tektury1501012426122825472137499DAMOS Sp. z o.o.

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3020Inne kwasy0601062717711096340196985MINOVA EKOCHEM 

S.A.

 0,0030Odpady zawierające rtęć060404

 0,1400Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

061302

 4,0000Odpady tworzyw sztucznych070213

 52,1140Wody popłuczne i ługi macierzyste070701

 0,1000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 79,3900Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 76,8000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 11,8970Odpady ciekłe klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415

 6,8000Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 15

080416
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 32,7440Odpady izocyjanianów080501

 5,1000Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania 

spalin oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182

 105,1000Odpady z cementowych materiałów 

kompozytowych inne niż wymienione 

w 10 13 09 i 10 13 10

101311

 3,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 39,7000Opakowania z drewna150103

 54,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 80,7670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 14,6990Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 3,0400Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,5890Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,1000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 90,4000Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,6000Szkło170202

 0,6000Odpadowa papa170380

 14,8000Żelazo i stal170405

 0,9000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,7000Papier i tektura191201

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762482006422205845GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

OLGA MURA-LIGĘZA

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030701066815531202437Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Ewa 

Stanisz-t'Sas

 1,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012410674575731150857Ferma Drobiu Ewa 

Wawrzyńczak
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 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418578056441500278Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Anna 

Dziurkowska-Marek

 0,2480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718018276311042529UNODENT 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

JOLANTA 

SKONIECZNA

 274,9300Kwas chlorowodorowy060102DJ28.74.Z2711431172220009234MANULI HYDRAULICS 

POLSKA S.A.

 18,4600Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 14 784,2300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 221,9500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 824,6200Inne niewymienione odpady120199

 41,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 12,2700Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 96,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 8,5080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 118,2750Opakowania z drewna150103

 5,3900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 224,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,3610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1 287,3800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 34,2900Żelazo i stal170405

 209,3160  44.42Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732568776422252359NZOZ WAMED LEK. 

MED. AURELIA 

WIECZOREK

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709508506451068799Praktyka 

Stomatologczna 

Jolanta 

Brząkalik-Skrabania

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706412506381034699CZEWIONKA-SKRZEL

EWSKA BARBARA 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY
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 1,3270Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701041509537905731015208NOWODWORSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 5,6000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 16,5000Odpady proszków powlekających080201

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0500Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 56,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1600Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 123,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 4,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 23,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,2000Opakowania z drewna150103

 9,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5990Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 8,9000Szkło160120

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0460Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,1000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,3320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132722406216481001742Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe "MONTEX" 

Bywalec Henryk

 5,8200Żelazo i stal170405

 82,9600Odpadowa masa roślinna0201030707146765471059538Beskidzki Hurt 

Towarowy S.A.

 37,4940Opakowania z papieru i tektury150101

 137,1700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605
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 0,5200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500953077931270550SULIGA NZOZ 

CENTRUM 

MEDYCZNE SULIGA

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091600352827952037994SOWA SYLWIA 

"AWOS"

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722744486381003049SŁAWOMIRA 

KROPIDŁO GABINET 

KOSMETYCZNY 

"IMAGE"

 0,9600Inne niewymienione odpady0704992769168026321797732ICB PHARMA Tomasz 

Świętosławski, Paweł 

Świetosławski Spółka 

Jawna

 1,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2200Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,6800Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,4400Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,4000Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509
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 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430818006441036970SEBASTIAN FLASZA 

ROCK'N'ROLL

 173,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107F45.21.A2725825346290000140"IZOBUD" ZAKŁAD 

BUDOWLANY 

KRZYSZTOFIK 

WOJCIECH

 86,4000Drewno170201

 0,3228Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093670857796392012477MALAYA sp. z o.o.

 70,0000Żelazo i stal1704051509666285731069026PW Rapol Rafał 

Wojtczak

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732457676311123676MAŁGORZATA 

KUC-MICHALSKA

 0,0603Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723291209541023247NZOZ  Poradnia 

Kardiologiczna DROZD

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161470062995213662650MOLE MOLE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022419228851231108123Przychodnia 

Weterynaryjne Sielska 

Weterynaria i 

Pielęgnacja

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731727266311830847D-C Barbara Grzegorz 

Dobosz

 0,6900Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z2400857505532321954NSZOZ 

"DIAGNOST-MED" Sp. 

z o.o.

 0,5000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0030Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0330Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 561,0200  78.71Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805E41.00.B2720830386390015023Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o. o.

 28,9500Żelazo i stal170405F45.21.D2710743856320000772P.R.I.I. "SKAWEX" 

Wiesław Skawiński

 519,2000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 139,8700Odpady tworzyw sztucznych0702132706363616490009476PRZEDS.PRODUKCYJ

NO-HANDLOWE 

PRO-PAK  WALO 

JADWIGA

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0040Opakowania z papieru i tektury150101

 4,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Opakowania z metali150104

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0168Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082766136456311788619RAMAREX-I 

ZBIGNIEW BRZOZA

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0300Inne niewymienione elementy160122

 0,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0035Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032715701509541863266NIEWOLSKA 

MAŁGORZATA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

SPECJALISTYCZNA

 0,1940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0709228905481053750GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA I JACEK 

STEFAŃSCY

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022761904306391469542LECZNICA 

WETERYNARYJNA 

ALEKSANDRA 

KONIECZNIAK

 0,2370Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,2900Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.81.A2706258026410000126PIEKARSTWO - 

CIASTKARSTWO - 

HANDEL KRZYSZTOF 

POLOCZEK

 0,3000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 3,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 26,3370Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 2,2800Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402221500669595730024464PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

"EWA" ADAM CAŁUS

 0,1230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731972706491084936NZOZ  "Orto-Dent" 

Ilona Piasecka

 12,2300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012731258279541300362Jacek Ciepichał 

Obróbka Plastyczna 

Elementów  Złącznych

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020727309756381585778 JAPI-BUD DUDA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0332Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727019625471031623DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

"HOSPICJUM"

 0,0168Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 54,6300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012429016106332143773ZAKŁAD WYROBÓW 

METALOWYCH 

"CARBONEX" 

Małgorzata 

Przestrzelska

 2,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5320Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2960Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8400Tworzywa sztuczne170203
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 12,1720Żelazo i stal170405

 0,2800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 2,7600Opakowania z papieru i tektury1501012434379355751886225ZAKŁAD KARNY W 

SIERAKOWIE 

ŚLĄSKIM

 2,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5400Opakowania z metali150104

 0,9500Opakowania ze szkła150107

 0,2500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802030617340009211753988GABINET 

WETERYNARYJNY 

JURA-VET MARTA 

GRUMA

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DL32.30.B2776308419542388146CENTRUM SERWISU 

TELEKOMUNIKACJI I 

TELEMETRII 

"SEVITEL" Sp. z o.o.

 0,0100Freony, HCFC, HFC140601

 0,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 17,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 15,5400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0500Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 9,6400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100700509925470048337F.H. PLUS S.C. 

LESZEK SIUDA, 

SEWERYN 

SZCZERBOWSKI

 0,0780Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7200Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2600Tworzywa sztuczne160119

 0,2950Inne niewymienione elementy160122

 0,6100Inne niewymienione odpady160199

 0,3470Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,1300Żelazo i stal170405

 0,0005Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012731476686422060737GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BEATA PAŃCZYK

 0,0105Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,4300Inne niewymienione odpady030399DB17.22.Z1422226385272620742HYGIENIKA 

DYSTRYBUCJA S.A.

 3,7800Odpady tworzyw sztucznych070213

 5,3300Opakowania z papieru i tektury150101

 4,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 39,6800Żelazo i stal170405

 1,9270Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380N85.11.Z0002881595480077872Przedsiębiortswo 

Uzdrowiskowe "Ustroń' 

S.A.

 0,0060Wodorotlenek sodowy i potasowy060204

 0,0010Odpady zawierające rtęć060404

 113,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,8450Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0210Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 4,0800Szkło170202

 2,3850Aluminium170402

 4,6450Żelazo i stal170405
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 3,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,6440Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 365,0000Zużyte kąpiele lecznicze aktywne 

biologicznie inne niż wymienione w 18 

01 80

180181

 1,0600Zmieszane odpady opakowaniowe1501060727295065481415377ZIMNOL BOŻENA 

BO-HEN 3

 0,0098Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764762206391321259SPECJALISTYCZNA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ELŻBIETA 

WIELGOS-KARPIŃSK

A

 0,8890Inne wodorotlenki0602051505605185750009108Jednostka Wojskowa 

nr 4101 Lubliniec

 0,0650Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,8960Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1650Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0720Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3860Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0620Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2050Zużyte opony160103

 0,9470Płyny hamulcowe160113

 2,1930Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 3,6580Metale żelazne160117

 0,0110Metale nieżelazne160118

 0,6940Tworzywa sztuczne160119

 0,0030Inne niewymienione odpady160199

 0,0330Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0180Inne baterie i akumulatory160605

 0,2600Drewno170201

 0,2700Tworzywa sztuczne170203

 2,8000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 7,5960Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3110Aluminium170402

 0,4500Żelazo i stal170405

 7,4000Mieszaniny metali170407
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 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1650Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709617536461068128SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KAZANOWSKA ANNA

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729574836271423388SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA INGRYDA 

KRZEMIŃSKA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731291626481603814SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. JACEK ZIMECKI 

SPECJALISTA 

ORTOPEDII I 

CHIRURGII 

URAZOWEJ.

 3 022,4100Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202032416829265732809318BIOPHARMACOTECH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 26,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809
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 11,3600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603801413304845252425204ID LOGISTICS 

POLSKA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 1,8900Kwasy trawiące110105DL32.10.Z2705191416310213466Zakład Obwodów 

Drukowanych "KONO" 

Nosek Jerzy, Kotula 

Marek, Kotula Beata, 

Nosek Maria Spólka 

Jawna

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0280Mieszaniny metali170407

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723418716421038084NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

POŁOŻNICZO-GINEKO

LOGICZNY IRENEUSZ 

GROCHOWICZ BIG

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403679446391201650GABINETY 

LEKARSKIE JM 

LABUS JOANNA 

LABUS

 10,8800Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DN36.63.Z2401422285741954557P.P.H. "RIKO" S.C.

 3,7700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 3,7300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,5710Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 59,7200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1820Aluminium170402

 7,7030Żelazo i stal170405

 0,1410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780495006292254086"SAN-VITA" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142417697516262982533ARC-HEAT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,2200Żelazo i stal170405

 0,8800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 167,0000Żelazo i stal170405O90.02.Z2719748356260019376ALBA Południe Polska 

Sp. z o.o.

 5,7780Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

1801823579388306772164383CATERMED SPÓŁKA 

AKCYJNA

 2,6740Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304G51.90.Z2768285936460004310DARO Dariusz Linert

 9,7300Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,0700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0370Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,3350Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 10,0300Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704194405471647778Gabinet Ortodontyczno 

- Stomatologiczny 

Doellinger Renata

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778287386291807790ŚWIĄDER ANTONI 

NIEPUBLICZNY 

ZESPÓŁ OPIEKI 

STOMATOLOGICZNEJ 

"DENT - CENTRUM"

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783185486312435231PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

S.C. MŁYNARCZYK, 

HÜPSCH

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

2566



 0,0004Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033810014706392009819"STYLIZACJA 

PAZNOKCI IZABELA " 

IZABELA KACHEL

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033602692466482367675COSMO AGNIESZKA 

POGANIOK

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091502766395771387459APTEKA 

OGÓLNODOSTĘPNA 

PANACEUM-2 HALINA 

TYPEL

 20,9800Opakowania z papieru i tektury1501010002964956442876726Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny Nr 5 

im. Św. Barbary

 7,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0790Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 8,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,9720Żelazo i stal170405

 1,3200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2050Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 1,0810Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 173,5630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 34,7700Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 2,7220Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,2560Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1998Opakowania z papieru i tektury1501012779436696262437592Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Bożena 

Chłobuszewska

 0,0298Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Zmieszane odpady opakowaniowe1501062430131876272733033EKOBUDSTAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,7200Gruz ceglany170102
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 18,8060Żelazo i stal170405

 1,6600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2724395936391032561EWA 

OZGA-TATARCZUK

 0,0051Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001032711600386350008399Piekarnia Cafe Bar Jan 

Szmajduch

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2725066006411245568ZESPÓŁ 

SPECJALISTYCZNYC

H GABINETÓW 

STOMATOLOGICZNYC

H NZOZ LIDIA 

POSTEK-STEFAŃSKA

 0,0237Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031010130655080008235Gabinet Dentystyczny
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417587829691382930GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA KĄPA

 0,3440Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

08040901208687752702042123M POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 31,8000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0100Odpady szlamów defekosaturacyjnych0303092432828175751824922PIXART Ewelina 

Cichowska

 0,1000Aluminium170402

 1,2700Odpady tworzyw sztucznych0702133663128366351840817ZENMAR Sp. z o.o.

 0,1600Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 1,2300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1000Inne niewymienione odpady160199

 0,0400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 4,1600Aluminium1704022414166336342675916FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA JDK BARTOSZ 

JEDYNAK

 174,1130Żelazo i stal170405

 7,4900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012782542974980183677"Izi Projekt" Sp.j. 

Izabella Janus

 2,3300Żelazo i stal170405

 0,3360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081508009225730240423FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA WINCENTY 

BIERNACKI

 6,1500Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,1350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 7,1920Baterie i akumulatory ołowiowe160601DL31.40.Z1515682909491751245VOLTANA s.c.

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776301894980150407PRZYCHODNIA 

WIELOSPECJALISTY

CZNA "VITAMED" 

ANDRZEJ SKIBA, 

MAREK SZEWCZYK 

S.J.

 0,0432Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092412971575472110371"KELG" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102434475436511656650FURNIREST Adam 

Piekarczyk
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716730806451021987GABINET LEKARSKI 

(INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA) DARIUSZ 

NOWODWORSKI

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182401345946431683604HERBUD SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Roztwory wybielaczy i kąpieli 

wybielająco - utrwalających

0901050706012745471153266FOTOGRAM 

MAŁGORZATA MICOR

 0,0017Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801023679591555732886632APM EXPERT 

SPÓŁKA CYWILNA 

MARKOWSKA ANNA 

MARKOWSKI PAWEŁ

 0,0687Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DL30.02.Z2700363366480000255Zakłady Urządzeń 

Komputerowych 

"ELZAB"

 2,6700Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0400Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,1100Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,3100Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105
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 26,1000Wodne ciecze myjące120301

 14,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 5,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,4320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1740Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Inne baterie i akumulatory160605

 63,2000Żelazo i stal170405

 172,9370Opakowania z papieru i tektury1501010216855338971777132KIK TEXTIL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,7180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721253235532073953NZOZ GRUPOWA 

PRAKTYKA LEKARZY 

"ESKULAP" S.C. 

STAJNIAK BARABASZ 

KRYSTYNA 

ŚLUSARCZYK 

JANUSZ

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700824836461078061INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GÓRNY 

MONIKA

 0,4200Opakowania z papieru i tektury150101O92.31.B000279315Opera Śląska w 

Bytomiu

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2330Żelazo i stal170405

 2,3740Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012407129735531717590PIEKARNIA 

"TRADYCYJNA" - 

ŚWINIAŃSKI 

WOJCIECH

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436397229372211092Zdrowe Stopy Jolanta 

Cięciara

 0,8300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062435927366411843832WARSZTAT 

SAMOCHODOWY 

"BEZPIECZNY 

SAMOCHÓD" MAREK 

KULCZUK

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2400Filtry olejowe160107

 2,8400Żelazo i stal170405
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 0,0000Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201040810826965993164240OCTOPUS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,8900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.21.B0006160505730206194PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACJI 

SAMOCHODOWEJ 

CZĘSTOCHOWA W 

CZĘSTOCHOWIE S.A.

 0,0700Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 10,5300Zużyte opony160103

 4,5400Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,0850Filtry olejowe160107

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1790Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Inne baterie i akumulatory160605

 0,1020Ołów170403

 14,9900Żelazo i stal170405

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032761591177271419890NZOZ MAXMEDICUS 

MAŁGORZATA 

WAGNER

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 35,5120Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.62.Z0706176255471040326Fabryka Narzędzi 

"GLOB" Sp. z o.o.
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 5,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2940Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4500Opakowania z drewna150103

 0,1280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430963516422982833Gabinet Kosmetologii 

Profesjonalnej SKIN 

EXPERTS Monika 

Scelina

 0,3400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302059707699799281737316PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACJI 

SAMOCHODOWEJ 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,1700Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0500Zużyte opony160103

 0,4100Filtry olejowe160107

 0,3500Metale żelazne160117

 0,2300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,0000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306DA15.81.A2781597206443155650PIEKARNIA Teresa 

Gryc S.J.
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033817535665472209313RENTGEN NA 

DWORCU SPÓŁKA 

CYWILNA TOMASZ I 

DAWID LIPSKI

 0,0582Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182730743729541109262COSMETICS GROUP 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 96,6000Zużyte opony1601031505946875730216407FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "TRANS-GUM" 

CZESŁAW BUS

 0,0100Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012417213136521712344"AR-DENTAL" Sp. z 

o.o.

 0,0100Roztwory utrwalaczy090104

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3841Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033640855506443516496MBM NOVA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
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 0,3800Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508F45.25.E2701212666510005293Zakład 

Usługowo-Remontowy 

Stacji Paliw i Baz 

Magazynowych 

OLSZYNKA ZYGMUNT

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,3300  0.21Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766721226491975279GABINET 

DENTYSTYCZNY. 

STOMATOLOGIA LM. 

LESZEK MASZCZYK

 3,3300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010728796609372147862DITECH-TOP 

Przemysław Szostak

 1,0100Aluminium170402

 15,9000Żelazo i stal170405

 0,4800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735849956481703154GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. 

KRZYSZTOF 

PANASEWICZ

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102430682256452536759PKS POŁUDNIE SP. Z 

O. O.
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 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,4000Zużyte opony160103

 0,3300Szkło160120

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201052705031406381001903P.P.H.U. "ANREX" 

S.C. ANDERKO

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765953096461774725INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

GRZEGORZ WITYCH

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783095326311762643Praktyka 

Stomatologiczna 

Elżbieta Górska-Pudlik

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033645171106462857790HOLISTIC 

REHABILITACJA 

WOJCIECH TERLECKI

 0,1500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766707496482335586"PRO-DENT" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0500Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012435971206462599891Studio Urody 

Aleksandra Karaś

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031519118139490214605PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"ANMED" ANNA 

MENDAKIEWICZ

 89,1700Zmieszane odpady opakowaniowe1501064304526347121008323"STOKROTKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,6000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 181,7200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1000Inne baterie i akumulatory160605

 39,7200Skratki1908012419883419492179729ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ 

JANÓW  Sp. z o. o.

 7,4000Zawartość piaskowników190802

 358,0000  45.43Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427791836452457072MEDYCYNA 

ESTETYCZNA EWA 

BRODZIŃSKA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033802247202220911087Alina Guzik Czerwone 

czy Różowe

 10,7400Opakowania z papieru i tektury1501012429974609492192061KEBE POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,5700Opakowania z metali150104

 6,2800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Żelazo i stal170405
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701797516311289129Praktyka 

Stomatologiczna 

Zawisza Dorota

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,3890Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208K72.60.Z2769307719542357358ATENDE SPÓŁKA 

AKCYJNA (dawniej 

ATM SYSTEMY 

INFORMATYCZNE  

S.A.)

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2020Filtry olejowe160107

 0,3890Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 15,0550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091208846295492200781ANNA MARIA 

PIASECKA Apteka 

"NA HARCERSKIEJ"
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506580519490043032GABINET LEKARSKI 

ŚCIEGIENNA-HIRSZF

ELD AGNIESZKA

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724376486771262936PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JOANNA 

KALICKA-KLUSZCZYK

 0,1908Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764010446391707591NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MEDICUS" S.C. 

ANDRZEJEWSKA 

IRENA, BUREK 

JANINA, SZATOŃ 

ADAM

 0,0808Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2766155846271237088SOMMERLIK-BIERNA

T ALEKSANDRA NZOZ 

Rodzinna Przychodnia 

Stomatologiczna

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,0000Opakowania z papieru i tektury1501010729219369372431712FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WO-PRODUKCYJNA 

"JEDYNA" S.C. ADAM 

I MIROSŁAWA BĄK, 

MARCIN BĄK

 10,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0080Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729625446431040065PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA SZYMECZKO

 0,0040Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z2716787756471014588PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

LEKARZ DENTYSTA 

JANUSZ GARUS 

CHIRURG 

STOMATOLOG

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769790046431617493NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD LECZNICTWA 

AMBULATORYJNEGO 

VITA MEDICUS S.C. 

W SIEMIANOWICACH 

ŚLĄSKICH

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401121806381497347PRZYCHODNIA 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZA I 

INTERNISTYCZNA 

S.C. A. 

WOJCIECHOWSKI I. 

ANTES-WOJCIECHO

WSKA

 3,9920Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132731844686481637078PROFIL-SOLAR  Sp.J. 

Zofia Garcon, Grzegorz 

Garcon
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 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032760519865771208416PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

WIOLETTA 

PIWOWARSKA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727529596521142295BEŁDOWSKA-MADEJ

SKA EWA "PHU 

EDYTH GABINET 

KOSMETYCZNY"

 1,1640Żelazo i stal170405G50.30.B2727832736381024330SMAGA MIROSŁAW 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "MIREX"

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092719768286290022182APTEKA 

IM.IGNACEGO 

ŁUKASIEWICZA S.C. 

M.I J.HYLA

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080706243705471047937JAN PAJĄK 

MECHANIKA 

POJAZDOWA - 

ARTYKUŁY 

MOTORYZACYJNE I 

PRZEMYSŁOWE

 0,0980Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0470Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,5300Żelazo i stal170405
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723638675532186060NZOZ "NOVA-DENT" 

S.C. GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JURCZYŃSKA 

M.,JURCZYŃSKI I.

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182725619866341581691PONY AUTO POLSKA 

Zenita Szwej

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032708982046261084855BOGNA 

STEPCZUK-RADAJEW

ICZ PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,3000Żelazo i stal1704052410458526452473496TERMOPROCES 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,2000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2768460886462479477SPÓŁKA CYWILNA 

"MEDICOR" ADAM 

ZUG, TERESA ZUG

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych1501022776673766462534006DOSTER Sp. z o.o.

 0,0150Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,2330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712844679541183560NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

KAROLINA SZKODNY

 0,0450Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783253766272524648SPÓŁKA CYWILNA 

SZKOL-MED 

I.KORKUS, 

A.KACZMAREK, 

B.TUDYKA, 

K.OSTROWSKA-HALL

ADIN

 8,4000Odpady ciekłe z zakładowej 

regeneracji srebra inne niż wymienione 

w 09 01 06

0901130027610805730204870KRZYSZTOF PAJOR 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

Inter-Pak

 2,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430366566272373439STOMATOLOGIA 

SZYBIAK Praktyka 

Dentystyczna Lek. 

dentysta Elżbieta 

Szybiak

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132720012186321925012PRZEDSZKOLE 

MIEJSKIE NR 10 W 

JAWORZNIE

 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021520674435741546864ELŻBIETA 

BIERNACKA 

Przychodnia 

Weterynaryjna 

Centrum Zdrowia 

Zwierząt
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 0,0700Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110007235436342386684SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

60 IM. MARII 

GRZEGORZEWSKIEJ 

SPECJALNA

 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,2900Inne niewymienione odpady0402991501733659490055905Firma PAWEX Helena 

Bednarek

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0550Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3080Odpady tworzyw sztucznych0702132767451286490013526Jolanta Łągiewka 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - 

Handlowo - Usługowe 

"INPLAST"

 0,1180Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1000Zużyte opony1601032405132226381701670 TEAM PREVENT 

POLAND Sp. z o.o.

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Inne baterie i akumulatory160605

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1700Zużyte opony1601033606323796422979481USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

DANIEL PTAK

 30,8000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706043607880879542753189ENIZO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0160Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182702127966342447121GEMINI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0340Żelazo i stal170405

 1,8800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030101595205260307459CAVERION POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3990Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9800Żelazo i stal170405
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429706626342810308"MABELLA" SPÓŁKA 

CYWILNA 

MAGDALENA 

SZCZYGIEŁ, IZABELA 

KRZEMIŃSKA-BŁACH

UT

 20,6650Odpady tworzyw sztucznych0702131514898349491627410PPHU OKNOPOL 

Justyna Krajewska

 0,4100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205E41.00.A2782683202220776011Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o.

 0,1000Zużyte opony160103

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 164,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 1,2000Tworzywa sztuczne170203

 3,5000Żelazo i stal170405

 1 275,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 36,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012761663186261431506OMEGA I JÓZEF 

IRZYK

 1 524,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130003220346272204010SĄD REJONOWY W 

CHORZOWIE

 1,2610Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0860Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

0703102732491566381215834PPHU 

PLASTECHNOBUD 

Ewa Kuczmierczyk

2590



 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,8650Opakowania z papieru i tektury150101

 4,2390Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0580Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2200Zużyte opony160103

 0,0041Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0005Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723819835031685766NSZOZ Art-Dental 

Izabella 

Sanetra-Bielawska

 1,4440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775868739542380452SPÓŁKA CYWILNA 

LEKARZY 

SPECJALISTÓW 

"SALUS AEGROTI" 

MICHAŁ OLEJCZYK, 

JÓZEF DONOCIK

2591



 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711730582220054022SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

INDENTICO 

ALEKSANDRA 

HERMAN-RUSIECKA

 4,7000Odpady tworzyw sztucznych070213G51.51.Z2734183119541942907Katowicki Węgiel Sp. z 

o.o.

 0,0160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2100Zużyte opony160103

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 3,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,2500Drewno170201

2592



 18,5000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 36,2000Żelazo i stal170405

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2769678926422706820NZOZ EURO-VITA Sp. 

z o.o.

 0,1160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414193246351748425Stomatologia Karolina 

Horyń

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092407265965732606319APTEKA MAGNOLIA 

ALEKSANDRA 

BARTNIKOWSKA

 0,1230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734017306351403643NSZOZ BRAGO-DENT 

s.c.

 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,3030Opakowania z papieru i tektury1501010161687155213048631WESTERBERG 

KOMPONENTY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

2593



 6,6890Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1950Inne baterie i akumulatory160605

 534,5020Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A0727446415471950583BIELMEC - OBRÓBKI 

STEROWANE 

CYFROWO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 12,5000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1700Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,8800Metale żelazne160117

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033677849516521652085Instytut pięknych brwi 

Marzena Teodorczyk

2594



 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501265845771334345Gabinet 

Stomatologiczny 

Robert Szydłowski

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729531436321295522INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

BARBARA ZAWADA

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2403505019491989768NZOZ CORMED Sp. z 

o.o.

 0,1200Opakowania z papieru i tektury1501013602035436472570624VRIK WIERZGOŃ 

KRZYSZTOF - 

WIERZGOŃ 

REMIGIUSZ S. C.

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Żelazo i stal1704052416697366272358612PROFI-SPAW DAWID 

HADASZ

 0,2200Filtry olejowe160107K74.30.Z2775054036511377482Zakład Handlu i Usług 

Techniki 

Samochodowej - 

Stanisława Masłyk

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778270066422206715AD MEDICO 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA ANNA 

PFEIFER

2595



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434394506262870277STYLIZACJA 

PAZNOKCI I RZĘS 

ANETA WITCZAK

 0,0950Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.32.C0034513879541187173Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej

 0,1600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,7590Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,5680Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

0901072735550196422074840PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JOANNA 

ŁACIAK-PAŃCZYK

 0,0240Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 35,0000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

1009082764821206252064379LAWA S.C.  A.Słota, 

L.Słota, A.Słota, 

K.Kluza

 0,0300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

2596



 0,0430Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2750Opakowania z papieru i tektury1501019311002358992085327Wiesław Kara¶ Firma 

Handlowo - Usługowa

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082724862566321003643PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBÓT 

ZMECHANIZOWANYC

H "LIMBA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1990Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 10,0000Zużyte opony160103

 0,4680Filtry olejowe160107

 0,5580Tworzywa sztuczne160119

 1,8200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080101199575340019538"WACKER NEUSON" 

Sp. z o.o.

 1,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

2597



 0,0750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428771126252446098F-MED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063669650766423201157Auto-Klinika Karol 

Konsek

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802033602017456312655441Przychodnia 

Weterynaryjna LOVET 

M. Folmer, A. Malesa 

spółka cywilna

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733095106351333575INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA W 

ZAKRESIE 

LARYNGOLOGII I 

ALERGOLOGII EWA 

URBANIEC

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2719176136481027888NZOZ "UNI-MED" s.c.

 0,0100Odpady amalgamatu dentystycznego180110

2598



 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735423536311838530PRO-DENT Gabinet 

Stomatologiczny 

Bogusława 

Różycka-Marchacz

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033659665479372621312Kosmetyka z sercem i 

mini spa Jolanta 

Jurzykowska

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033641441229212007649AMABELLE NAILS 

MARTA JEDLIŃSKA

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032436064739372357200Kamil Baczyński 

Przychodnia 

Weterynaryjna Lux 

-Vet

 64,7500Zużyte opony160103G50.30.A4705362397310006472KON-WIT Konrad 

Zajkiewicz Wiktor 

Kwiatkowski S.J.

 0,0100Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801151520761755731712812P.P.H.U."POL-CARS" 

SŁAWOMIR JANUS

 0,0400Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 0,0000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,5500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2599



 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,3000Metale żelazne160117

 0,1000Metale nieżelazne160118

 2,6000Tworzywa sztuczne160119

 0,0000Szkło160120

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012710729959690043924PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

LEK. WET. ANDRZEJ 

KUREK

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802030700999005531025194JAROSŁAW 

ŻÓŁCIŃSKI GABINET 

WETERYNARYJNY

 1,1133Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201032434393606351832893KUNCAR S.A.
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506499805731060120GABINET 

PEDIATRYCZNY 

WOJCIECH 

WIECZOREK

 0,1990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0725343819372321656NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

LEKARZ TWOJEJ 

RODZINY S.C.

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032705585506251223568NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

MEDYK 

MAŁGORZATA COP

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092432495532220895856Ipharm Sp. z o.o.

 2,7050Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203G52.12.Z6303030237791011327JERONIMO MARTINS 

POLSKA S.A.

 32 048,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 899,9258Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 159,0000Opakowania z drewna150103

 485,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5000Opakowania ze szkła150107
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 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 192,7000Zużyte opony160103

 36,8400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 12,9460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 32,4000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 11 857,7000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 53,9000Żelazo i stal170405

 0,1541Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033804978365732636697PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

dentaLOVE ANNA 

GIERAT

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022429370156272303255Gabinet weterynaryjny 

lek.wet. ŁUKASZ 

KUŁAGA
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 0,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101O90.02.Z9304500748971006564PGE EKOSERWIS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ (dawniej EDF 

EKOSERWIS Sp. z 

o.o.)

 0,7700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2900Filtry olejowe160107

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 34,5000Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032425805185482577900Beata 

Stokłosa-Lebiedzik 

Salon fryzjerski z 

elementami kosmetyki 

"Marilyn"

 0,0330Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032416610026412217700PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

KAROLINA 

BŁASZCZYK-GROJA
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 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2717474186481039242Przychodnia 

Stomatologiczno-Ortod

ontyczna

 2 211,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102O90.02.Z0034821696340130466LANDECO Sp. z o.o.

 36,3800Opakowania ze szkła150107

 5 573,5600Lekka frakcja i pyły inne niż 

wymienione w 19 10 03

191004

 472,8200Papier i tektura191201

 85,9600Metale żelazne191202

 3 043,4200Tworzywa sztuczne i guma191204

 91,9200Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 6 312,9400Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 19 602,6200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0110Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.50.Z2735370796381402915"ROMANKO I 

SYNOWIE" ARTUR 

ROMANKO, DAMIAN 

ROMANKO SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0190Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0990Odpady tworzyw sztucznych0702132765992306381524713GORKE ELECTRONIC 

SPÓŁKA Z O.O.
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 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0073Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0700245525470171687"Apteka przy ul. Reja"  

I. Swatek, J. Ben, J. 

Górny Sp. j.

 0,1900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428786726351728581GOL-DENT Rafał Golek

 154,9200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105G52.12.Z2701130906340069301F.H.U. "DREWMAX" 

Paweł Zyguła

 4,2800Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095324129505771775983APTEKA LEKFARM 

mgr JUSTYNA 

LEMBKE-RAROK

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728127339372316164GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ADRIANA OSIERDA

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020707537885491093739GRZEGORZ 

STACHERA

 0,6560Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082713880506391021310MECHANIKA, 

BLACHARSTWO 

POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH - 

JAN KANCI

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0060Płyny hamulcowe160113

 3,3000Gruz ceglany1701022401535686321893938Riser Sp. z o.o.

 280,3400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 30,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401013246422085743SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.MED.TOMASZ 

KOSTKA - 

SPECJALISTA 

OTOLARYNGOLOG

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 19,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070035383266310100928Przedsiębiorstwo 

"GLIMAR" sp. z o.o.

 0,1310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762929006442916325NZOZ PRAKTYKA 

LEKARZY 

RODZINNYCH I 

SPECJALISTÓW 

ZDROWIE S.C. 

ALICJA WOJEWODA, 

MACIEJ KUPAJSKI, 

ANETA WŁODARSKA

 4,9000  1.50Osady niezawierające chromu, 

zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040107DC19.10.Z0700918095530002966ZAKŁADY 

GARBARSKIE 

"MASKÓR" HALINA 

MACIERZYŃSKA

 0,3300Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 1,8600Inne niewymienione odpady040199

 61,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2250Miedź, brąz, mosiądz170401

 71,6400Żelazo i stal170405

 0,1000Odpady tworzyw sztucznych0702132404023795482145371P.H.U. BENSERWIS 

Beniamin Sokoliński

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0110Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,4800Metale żelazne160117
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 0,8500Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201813622770895732855962PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

CANVET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 188,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A2764221126511544661ZAKŁAD PRODUKCJI 

CIEPŁA "ŻORY" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,8600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,6600Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,5000Żelazo i stal170405

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030729067305472002581ZESPÓŁ PLACÓWEK 

OPIEKUŃCZO-WYCH

OWAWCZYCH
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 0,0630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142705544276342289024MIEJSKIE 

PRZEDSZKOLE NR 47 

Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI

 0,6750Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802715083816412215138MIEJSKIE 

PRZEDSZKOLE NR 35

 0,1440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2781327506272484570PORADNIA 

REMEDIUM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501209149490148038GABINET 

LEKARSKI-PEDIATRY

CZNY WALDEMAR 

DRAPAŁA

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,5200Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217F45.31.A2711736096340135506ELEKTROBUDOWA 

S.A.

 2,7600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 3,3630Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 23,5560Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,5860Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,7800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,9200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,6400Tworzywa sztuczne160119

 8,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,1250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 3,3600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2800Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 25,4800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,0400Aluminium170402

 6,2610Żelazo i stal170405

 2,5800Mieszaniny metali170407

 31,9000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 5,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,3800Tworzywa sztuczne i guma191204
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431863805532375602MONIKA 

WRONA-SZOPA

 7,5800Inne niewymienione odpady0705991411072665252409576FARMACOL 

LOGISTYKA SP Z 

O.O.

 245,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 27,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 57,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 7,8000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 77,0500Papier i tektura191201

 0,9950Opakowania z papieru i tektury1501010726994495471933946DELEX POLSKA Sp. z 

o.o.

 0,6050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,4930Aluminium170402

 100,0010Żelazo i stal170405

 0,7200Odpadowa tkanka zwierzęca020102DA15.20.Z2763029976261004595Firma 

Handlowo-Produkcyjna 

KOZA Stanisław Koza

 29,8900Zmieszane odpady opakowaniowe1501061464015561182088626BIOODPADY.PL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032720539946261051399CENTRUM 

STOMATOLOGII 

KORAL NZOZ, 

BARBARA 

DUSZYK-MARZEWSK

A

 0,4160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721964306251003039CENTRUM 

STOMATOLOGICZNO-

MEDYCZNE S.C.

 0,1230Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 21,6280Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082764523509542269039TANDEM TRUCKS Sp. 

z o.o.

 1,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9900Opakowania z drewna150103

 0,6400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Zużyte opony160103

 4,7900Filtry olejowe160107

 1,9200Tworzywa sztuczne160119

 2,5000Szkło160120
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 0,3000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,8050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0081Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033614081875732506612DENTESTICA Olga 

Sokołowska

 0,1670Baterie i akumulatory ołowiowe1606012724567466421007534ZAKŁAD 

BETONIARSKI 

SPÓŁKA CYWILNA 

RENATA KŁOSEK, 

DANUTA PORWOŁ

 2,7800Żelazo i stal170405

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730818346441101845GABINET 

WETERYNARYJNY 

EDYTA 

ROYKIEWICZ-GUZY

 0,5520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103L75.12.Z0006657395531099904Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna w Żywcu

 0,3030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764309042220683953"NOVOMEDICA" Sp. z 

o.o.
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 0,1880Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0683Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092433437956511715602CZWARTA APTEKA 

"ZDROWIT" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 78,4980Odpady tworzyw sztucznych070213DM34.30.A0706602945481043243GT POLAND Sp. z o.o

 15,3000Alkalia trawiące110107

 123,1200  27.70Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 183,5770Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 1,0000Inne niewymienione odpady110199

 79,4600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2 533,7310Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,4330Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 26,4170Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 54,9200  16.86Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 4,6860Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 14,5910Inne niewymienione odpady120199

 48,5290  3.74Wodne ciecze myjące120301

 2,7290Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 4,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 31,7360Opakowania z drewna150103

 2,9800Opakowania z metali150104
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 3,4640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 16,1210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,3260Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 5,7200Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0160Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 17,0500  0.31Inne niewymienione odpady190899

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776447838842096683Wolniaczyk Anna 

NZOZ DENS & MED
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 0,0008Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435727686482018029INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

"LID-MED" LIDIA 

LEWANDOWSKA

 1,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2720323776421012009Wulkanizacja 

Sprzedaż Opon Jacek 

Rybka

 3,0000Zużyte opony160103

 0,4400Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301DA15.81.A2406103109372522047PIEKARNIA CAPRI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501620605731059944GABINET 

DENTYSTYCZNY 

TERESA KOTYNIA

 0,0633Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727894259372361101NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"VITA-DENT" S.C.

 0,3300Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402220727460485471366625FIRMA 

HANDLOWO-PRODUK

CYJNA "ANKO" 

WRÓBLEWSKA-KOZI

K ANNA
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725877216341070401MODA I URODA 

ARKADIUSZ SMOLKA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033614536096441575454IWONA 

IWAN-KOTNIUCH 

SALON STYLIZACJI 

PAZNOKCI BeBeauty

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032737111306321090240GABINET 

KOSMETYCZNY 

ELŻBIETA 

KOTOWSKA

 1,2350Żelazo i stal1704052727093776441074284PPHU Jan Ajzynbał

 9,3040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082716990336420407852KŁOSOK ANDRZEJ 

"P.P.U.H. KŁOSOK"

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 13,3980Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130012801256530000229ZAKŁAD 

PROJEKTOWANIA I 

PROGRAMOWANIA 

SYSTEMÓW 

STEROWANIA 

"ATEMPOL" SP.z o.o.
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 3,2800Kwasy trawiące1101050034404266310100851WIELOBRANŻOWE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-PRODUK

CYJNE 

ENERGOCHEMTEST 

Sp. z o.o.

 2,9400Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

110112

 0,0100Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

1406042434180565731638010Pralnia Chemiczna 

Optima Jolanta Wójcik

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6110Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082766140246452152674F.H.P.U. TRANS - 

KRZYCH KUŹNIAR 

KRZYSZTOF

 11,0370Zużyte opony160103

 0,2130Filtry olejowe160107

 0,2580Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1210Płyny hamulcowe160113

 1,8250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,9990Zbiorniki na gaz skroplony160116

 459,6930Metale żelazne160117

 26,0800Metale nieżelazne160118

 12,8310Tworzywa sztuczne160119

 8,6530Szkło160120

 3,6590Inne niewymienione elementy160122

 4,9300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1430Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801
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 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732546196511406551PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

SZMAJDUCH-SMYCZE

K IWONA

 9,8100Opakowania z papieru i tektury150101DI26.82.Z0034758216460323788PPH "ADW" Sp. z o.o.

 18,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4400Opakowania z metali150104

 3,7400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 19,3200Żelazo i stal170405

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775818359690273067Usługi Pielęgniarskie 

TERESA 

JARUCHIEWICZ

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436248676272264288Mobilny Salon Pretty 

Woman Bernadeta 

Bandelewicz

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033637380036391888931 INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. MONIKA 

IGŁA

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602144304013357120170010PRZEDSIĘBIORSTWO 

ZAOPATRZENIA 

FARMACEUTYCZNEG

O "CEFARM-LUBLIN" 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0030Tworzywa sztuczne170203

 0,4020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2700Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.10.A2712738836480016380TRANS-AUTO 

KNAPIK&KNAPIK S.J

 20,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012710744396391040141SUPROWICZ 

MARIUSZ 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE "SUPROMAR"

 15,0000Gruz ceglany170102

 20,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1000Żelazo i stal170405

 1,6200Zużyte opony1601032428914546423179423UTEX-SERWIS Sp. z 

o.o.

 0,4000Opakowania z drewna1501032408738836443382469JANUS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ I SPÓŁKA - 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Opakowania z papieru i tektury1501012705430336390001854"PAKON" 

KWIATKOWSKI I 

SPÓŁKA - SPÓŁKA 

JAWNA

 40,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 91,2300Odpady tworzyw sztucznych0702132409879256321959637GRAFFITI STUDIO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 64,0000Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308

 0,3200Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 9,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 3,6900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,0000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DD20.30.Z0704615025530019139Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe Paweł 

Biegun

 0,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,4200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 5,0000Żelazo i stal170405

 0,9500Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729316809690040400NZOZ EL-MED 

ELŻBIETA 

HILDEBRANDT

 0,1000Odpady tworzyw sztucznych0702131500126335730200151FIRMA GORGOL 

GORGOL IRENEUSZ
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 0,5000Inne niewymienione odpady070299

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409623689541178441PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEKARZ DENTYSTA 

JOANNA 

SKORWIDER-DYBCZA

K

 0,0019Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Odpady zawierające rtęć0604040034530096250010356P.T.H.U. 

INTERPROMEX Sp. z 

o.o.

 1,6600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,7200Zużyte opony160103

 0,1080Filtry olejowe160107
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 0,0590Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 81,8800Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,4900Tworzywa sztuczne170203

 277,7600Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,0000Odpadowa papa170380

 33,2800Żelazo i stal170405

 22,6800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,1400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 42,2400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033614974305771406346STUDIO URODY 

BELLA OLGA 

JEZIOROWSKA

 0,1640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2768896086272395458PRAKTYKA LEKARZY 

RODZINNYCH NA 

GRANICZNEJ S.C.

 0,2410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213000723520SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

39 IM. JANA PAWŁA II 

SPECJALNA
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 15,3600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072418687726292452515MATWER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 170,5000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 114,6300Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717479216261017818Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Tomasz Stęchły - 

Endokrynolog

 0,0680Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042721552236481032174INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA WILK 

KRZYSZTOF

 0,2100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082780725216290014656BEATA 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE  

WYLĘŻEK 

SŁAWOMIR

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,2000Zużyte opony160103

 0,9000Filtry olejowe160107

 0,6800Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,2000Płyny hamulcowe160113

 551,2840Metale żelazne160117
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 16,9000Metale nieżelazne160118

 9,1500Tworzywa sztuczne160119

 5,2500Szkło160120

 10,3300Inne niewymienione elementy160122

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2 888,1940Metale żelazne191202

 2,2000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 21,3330Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081408088021080002503HSM POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 137,8600Żelazo i stal170405

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775634589690371692USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

Irena DĄBROWSKA

 0,0044Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012721935906422053826PYRCHAŁA 

EUGENIUSZ Zakład 

Ślusarski
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 0,0048Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0273Aluminium170402

 0,0779Żelazo i stal170405

 3,4800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012404562635531542676Aleksander Kania 

PPUH "OLEX"

 0,0050Freony, HCFC, HFC140601

 1,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 24,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0250Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0400Aluminium170402

 4,3200Żelazo i stal170405

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052417446049542713209GPW INŻYNIERIA Sp. 

z o.o.

 4,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4000Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 40,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 10,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 4,9000Odpadowa papa170380

 0,2000Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,6000Żelazo i stal170405

 3 899,7000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 10,6000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033670307906443387797KLINIKA 

KOSMETOLOGII 

KLAUDIA ŻMUDA

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042432335305472146156FILII CENTRUM 

REHABILITACYJNO-T

ERAPEUTYCZNE Sp. 

z o.o.

 0,0007Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182418854409691589594Streb I Uszok-Stenzel - 

Poradnia 

Kardiologiczna 

"Kardio-Plus" Spółka 

Partnerska
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 0,0034Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0461Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132720015726351637039Przedszkole nr 5 im. 

Przyjaciół Bohaterów 

Bajek

 0,0770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783233776462335985ARTYSTYCZNE 

STUDIO TATUAŻU I 

AEROGRAFU 

"LUCKY" ŁUKASZ 

GARYGA

 0,2340Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1600Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112DJ28.51.Z0035553136340255191"REFLEX" K.NOWAK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3800Tworzywa sztuczne170203

 0,0340Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005001455530006740BANK SPÓŁDZIELCZY 

W JELEŚNI
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 0,0220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1400Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401081506208415770400175ZAKŁAD PRODUKCJI 

OBUWIA RAMZES 

WOJTYLA TADEUSZ

 0,0280Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022738783956461325039Gabinet 

Stomatologiczny Paweł 

Hejczyk

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411648939542619108Makeup Studio 

Marzena Knop

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432525324980198963Salon Kosmetyczny 

BELLISSIMA 

Aleksandra Nowak

 1,4400Opakowania z papieru i tektury150101G51.39.Z2736189326440501442Firma KINGA 

Producent Soli 

Specjalnych Hanna 

Baranowska

 1,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030729250709372252412Usługi Pogrzebowe 

Dębiński Mirosław

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032738616156481611877NZOZ PORADNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ ADAM 

STANKIEWICZ

 7,3500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012782266686422708196PIECHA ADRIAN 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "P-TECH" Adrian 

Piecha

 4,2400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 832,2790Opakowania z papieru i tektury1501012428283326443120686FIRMA 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWA EKO 

ALEKSANDRA 

BORZUCKA

 581,1110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 30,6100Opakowania z metali150104

 13,0000Opakowania ze szkła150107

 4,1590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3 326,0180Papier i tektura191201

 4,2600Metale nieżelazne191203

 929,6830Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032702210976431326181SPECJALISTA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.MED.TOMASZ 

KIOŁBASA 

SPECJALISTA 

CHIRURG, 

ORTOPEDA, 

TRAUMATOLOG

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781725766351370748ANAMED Anetta 

Wielgus

 0,2030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774996836482371926PRAXIS S.J. JOANNA 

MAERTZ-SIKORA, 

MAREK SIKORA

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0213Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766606106471624714INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA IZABELA 

BRANDENBURG

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716745306271017062SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA TADEUSZ 

DOLIŃSKI
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 0,0069Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706722165481237148GORAS MARIA 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych1501020700337695490000888"HUTNIK" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418012656311357428Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

"TOMDENT" Tomasz 

Matła

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501013634662206462940605IMO 

NIERUCHOMOŚCI 

KINGA KANIA, 

MIROSŁAW MISIURA 

S.C.

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania ze szkła150107

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722982829490802207INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA - 

LEK. STOM. EWA 

KOSEK

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0020Opakowania z papieru i tektury1501012410811445771872367P.H.U. LENA 

MAGDALENA 

TATAREK

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,5800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301102433283606381808184ŚWIERKOT SPÓŁKA 

Z O.O.

 1,5400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,9500Filtry olejowe160107

 17,9900Metale żelazne160117

 0,2400Inne baterie i akumulatory160605

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405286506391877086SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA LEK. 

DENT. KAROLINA 

CHRAPLA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412877276442943894JANKIEWICZ-ZIOBRO 

KATARZYNA 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

TWOJE ZDROWIE

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501862805731204116URSZULA ANDREE 

Prywatny Gabinet 

Laryngologiczny

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych1501021502753445751446816Zygmunt Zając 

STOL-MONT

 0,1800Żelazo i stal170405
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 27,4600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012780130916252216553RODLES SPÓŁKA 

CYWILNA LESIAK 

JAROSŁAW, 

KRYSTIAN, 

LESIAKOVA ALENA

 1,5700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0090Odpady spawalnicze120113

 0,0880Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0620Opakowania z metali150104

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142434403636342823601DIABDIS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020503607395421023981GRZEGORZ 

NIEWIŃSKI GIZO 

TRUCKS & TRAILERS

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

2634



 0,3400Filtry olejowe160107

 0,2460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778492612220742302NZOZ "CZWÓRKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Odpady zawierające rtęć060404151519713 000155732383411Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej Gminny 

Ośrodek Zdrowia 

Konopiska

 0,0280Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,1818Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0049Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3214Opakowania z papieru i tektury1501013679014406423015207KALZAR Karolina 

Zarankiewicz

 0,1417Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,6000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203042715502136260667939Cukiernia-Piekarnia 

Bączkowicz Tadeusz

 1,3000Inne niewymienione odpady020399

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z metali150104

 0,3000Opakowania ze szkła150107

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022722301206411026151ZAKŁAD USŁUGOWY 

"ASEKURACJA" 

WOJCIECH PIERZGA

 0,0107Opakowania z papieru i tektury1501011514935345771638430FHU KAJA 

KATARZYNA 

SYTNIEWSKA

 0,0130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434272045751886165NZOZ "MEDICA" 

ZESPÓŁ DOMOWEJ 

OPIEKI 

PALIATYWNEJ JACEK 

PUDLIK,MAŁGORZAT

A PUDLIK SPÓŁKA 

JAWNA

 3,8200Odpady tworzyw sztucznych070213O90.02.Z0721825685470052876SUEZ Bielsko-Biała 

Spółka Akcyjna
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 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Tworzywa sztuczne160119

 0,1850Inne niewymienione elementy160122

 0,2700Inne niewymienione odpady160199

 2,0000  0.03Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 3,3520Żelazo i stal170405

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779741216421049509INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

lek.stom. KATARZYNA 

SOKOŁOWSKA

 5,1200Zawartość piaskowników190802O90.02.Z1519912785732474740EKOKAM Sp. z o.o.

 9,8000  2.20Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 3,9000Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 2,8110Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112712438306290013036"EKOPOL" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,3700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0030Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 14,4300Odpady spawalnicze120113

 0,2220Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4240Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,1410Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1570Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 98,2900Żelazo i stal170405

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732818816251611655GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HANNA SAGAŁA

 9,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B1509904895731006095PPHU POLMAX Jan 

Polaczek

 0,2040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1900Filtry olejowe160107

 0,5950Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033815163236312127050NZOZ SALUS 

Magdalena 

Kuszkowska

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022712885026391066749Gabinet Weterynaryjny 

KAROL WIERCZEK

 0,0170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140706931355481063955SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 6 

IM.JÓZEFA KRETA W 

USTRONIU

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0720Odpadowa masa roślinna020103G52.48.G0108171995261009959CASTORAMA 

POLSKA Sp. z o.o.

 6,8600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,0200Przeterminowane środki ochrony roślin 

inne niż wymienione w 07 04 80

070481

 0,1990Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 774,2680Opakowania z papieru i tektury150101

 221,4590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2 150,6700Opakowania z drewna150103

 2,1550Opakowania z metali150104

 625,4700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 7,7460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8820Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,1340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1610Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7280Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 4,6800Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0600Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 445,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 826,0800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,7800Szkło170202

 0,0140Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1340Aluminium170402

 114,0670Żelazo i stal170405

 19,6260Mieszaniny metali170407

 143,4800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 169,8400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3230Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DI26.64.Z0154332105262685697BOLIX S.A.

 0,9000Inne niewymienione odpady070299
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 0,3280Inne niewymienione odpady070799

 30,5900Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 3,9000Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 180,7950Wybrakowane wyroby101382

 0,1950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 11,8430Opakowania z papieru i tektury150101

 11,5770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 155,8150Opakowania z drewna150103

 51,2400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4000Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0910Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0200Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 2,8750Żelazo i stal170405
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 16,4100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 446,0200  191.79Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,3800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020108779365211011871AS 24 POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3060Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082411264445751851586KSYLOTECH ŁUKASZ 

i PAWEŁ GAWĘDA 

S.C.

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723347996391383958PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA - LEKARZ 

MEDYCYNY JAN 

WILCZEK

 0,2800Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701041501603455751024311NAPRAWA 

POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

MIROSŁAW 

MAŁYSKA

 1,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0420Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0720Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141468662617010395564NETFARM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0970Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DJ27.51.Z2724407396490000883ODLEWNIA ŻELIWA 

S.A.

 279,0000Żużle odlewnicze100903

 3 280,0000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 851,9400Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 38,1610Wybrakowane wyroby żeliwne100980

 92,7400Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 53,1210Cynk twardy110501

 27,5460Popiół cynkowy110502

 924,8380Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 191,9600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,6000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 7,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Opakowania z drewna150103

 0,8200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,2700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,6900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 250,6000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 15,7600Drewno170201

 0,3800Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0600Aluminium170402

 11,1400Żelazo i stal170405

 0,1400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,2200Inne niewymienione odpady070799G51.38.A2419618916492289988Way2Web Sp. z o.o. 

Spólka komandytowa

 0,4350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 18,1400Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002
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 0,3320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774735196332044835NZOZ "Medicor" Sp. z 

o.o.

 1,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0460Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

0901072738426879541372864GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. MAREK 

KOSTRZEWSKI

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 44,9970Odpady tworzyw sztucznych0702130729105949372423776ELTEK POLAND Sp. z 

o.o.

 1,7470Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0550Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,7700Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 26,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0530Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 13,7170Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1370Aluminium170402

 25,4000Żelazo i stal170405

 0,0022Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132402395255471490058ELEKTROMAX 

JOANNA URBANIEC

 99,5400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301054929529665521571162FIRMA 

"POCHŁOPIEŃ" 

RAFAŁ POCHŁOPIEŃ

 0,9500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,6500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022765706636451644240AUTOWYZGOL 

WYŻGOŁ MARCIN

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142762261806252189000HUTNICZE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANO-MONTA

ŻOWE BUDOHUT Sp. 

z o.o.

 89,2400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 10,9900Żelazo i stal170405

 4,6400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,2680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0722942215471880664Przychodnia TROCLIK 

Sp. z o.o.

 0,0720Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775392246491360885GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DULĘBA WIESŁAWA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432894816322009524"SALUS" SPÓŁKA 

CYWILNA JOANNA 

GWIAZDA - 

ŚLUSARCZYK 

JANUSZ MISKUS

 19,6600Opakowania z papieru i tektury1501012778081386252188992WTG HOLDING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 20,4000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 368,1600  36.82Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0370Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090027631405730224393APTEKA PRYWATNA 

WAGA JURASZEK I 

MIZERSKA SPÓŁKA 

JAWNA
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 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1509040535730237125Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Kovacs

 2,2900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082410502446431403757F.H.U.GM.AUTO-Serwi

s Skorupa Michal

 0,1600Filtry olejowe160107

 4,7200Metale żelazne160117

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501012738522086511066204INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA W 

ZAKRESIE 

DERMATOLOGII LEK. 

MED. ZOFIA 

ZIAJA-SITKO

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733658406421789198BOLESŁAW OLEŚ

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730618666311402347PRYWATNY GABINET 

UROLOGICZNY 

ANDRZEJ POTYKA

 2,5600Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402221510130895730001575PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE TOMASZEK 

MARIAN TOMASZEK

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766330339541189835Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 20,2610Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022409776835472093968NITTAN EURO TECH 

Sp. z o.o.

 45,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2709364716381049850INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA WAŁĘGA 

WIESŁAW

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,6300Opakowania z papieru i tektury150101272671947NEW AGE WELDING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0510Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3567023096772210060DAR-FARM Sp. z o.o.

 1,0500Inne niewymienione odpady160199G51.87.Z2710608396270010388Przedsiębiorstwo 

Prywatne "BiS" Teresa 

Bryś-Szczygieł

 16,1000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.13.A2401765812220795830Zakład Mięsny 

"POLIWCZAK" Sp. J. 

Celina Poliwczak, Piotr 

Poliwczak

 17,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Opakowania ze szkła150107

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9000Żelazo i stal170405

 33,1000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0880Baterie i akumulatory ołowiowe1606011462780449512359677MERKURY CARS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4200Żelazo i stal170405

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429990456462928337NZOZ OPIEKA 

RODZINY 

J.BOROWIEC, 

B.CADER SPÓŁKA 

JAWNA
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 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 13,5300Odpady tworzyw sztucznych0702132407247986312536788Seoyon Electronics 

Poland sp. z o.o. 

(dawniej:SHINCHANG 

POLAND sp. z o.o.)

 0,7000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 338,4900Opakowania z papieru i tektury150101

 34,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,8100Opakowania z drewna150103

 62,3300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 14,5200Tworzywa sztuczne160119

 0,2400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5930Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1210Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,4510Cynk170404

 2,9890Mieszaniny metali170407

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782346626451521997INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

BOŻENA PAWLAK

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162725363046351686983Gminna Biblioteka 

Publiczna w Wyrach

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082765243096442915509"JUWENT ŚLĄSK" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,9020Aluminium170402
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 0,1520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2407514249691501412NZOZ BO-DENT 

Kompleksowe Usługi 

Stomat. SPÓŁKA 

PARTNERSKA Bożena 

Bacharz, Irena 

Stróżyk-Bonk, Joanna 

Liguda-Sałuch

 0,1520Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012436807136423032855GABINET 

WETERYNARYJNY 

SAKLAVET LEK. 

WET. HANNA 

BUCH-KUPCZYK

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160106484955261026828Dom Maklerski Banku 

Ochrony ¦rodowiska 

S.A.

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783278206452145987STOMATOLOGIA 

NIEDZIAŁKOWSKIEG

O MAŁGORZATA 

SABUDA

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142783282226341919440NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"FAMILIA" RENATA 

KANDZIORA

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,2600Żelazo i stal1704050035102406380014329FELIKS SPYRA 

ZAKŁAD ŚLUSARSKO 

KOTLARSKI
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 20,0000Inne niewymienione odpady1013999307614508941025373CENTRUM 

TECHNOLOGICZNE 

BETOTECH SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032304919426121537707STOMATOLOG IPL 

JOANNA BUŁKA

 9,7600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010705246165470049348CENTRUM 

SPECJALISTYCZNYC

H USŁUG 

TECHNICZNYCH 

"SPETECH" Sp. z o.o.

 0,0650Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 28,3270Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0080Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,1200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 15,1000Inne niewymienione elementy160122
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 0,0540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0330Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2030Aluminium170402

 100,1320Żelazo i stal170405

 41,5900Opakowania z papieru i tektury1501016398521227822188602PASCAL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501010081181106310100070Przedsiębiorstwo 

Techniki Cieplnej 

"PIECOSERWIS" Sp. 

z o.o.

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433887576443322378ANNA 

ŚCIBUT-SUROWIECK

A INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

2654



 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709143709690062850SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

WOJCIECH SŁONIEC

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731694346421213417Michalik Ryszard

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410585995732483905ADENT Anna 

Kowalska-Puszczyk

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092418793916492172387SEBASTIAN 

SŁUSZNIAK APTEKA 

LIBRA

 3,4780Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.20.A2727987196490010864Z.S.E. "OSPEL" S.A.

 118,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 3,5560  0.51Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 317,6870Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 10,8990Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 82,4280Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 15,0090Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105
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 4,2000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 5,6360Inne niewymienione odpady120199

 1,5300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 20,3420Opakowania z papieru i tektury150101

 8,5820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4720Filtry olejowe160107

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 70,7000Żelazo i stal170405

 1,0850Skratki190801

 252,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 200,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101I60.24.B2716928646260011110PTHU EKO-TRANS 

Sp. J.

 100,0000Gruz ceglany170102

 180,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 400,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 100,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 0,0112Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404027126331787327TOMICA BRYGIDA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWEJ

 0,0011Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0008Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,5870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414354936252409275FIRMA KASPERCZYK 

I SYN PRODUKCJA, 

HANDEL, USŁUGI, 

MAREK 

KASPERCZYK, 

BARTOSZ 

KASPERCZYK 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2403630765741984506APTEKA S.C. MGR 

FARM.ZOFIA 

JARZĘBSKA,MGR 

FARM.MARIA LIGĘZA

 0,2300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052717989766410010372FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA "KEJA" JAKUB 

WYCIŚLIK

 0,0012Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781877506431137267AGATA RUSZKIEWICZ 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783468756422651987GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IWONA SKRZYPIEC

 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767747566442838631NZOZ UNI-MED 

Centrum 

Medyczno-Stomatologi

czne

 0,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782683366342187855Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Marta 

Tanasiewicz

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,4600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203G52.11.Z6343749715222678260Tychydis Sp. z o.o.

 179,8900Opakowania z papieru i tektury150101

 16,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 143,2200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 10,1900Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415149629372434550 Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Gabriela Bogucka
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 2,6950Aluminium1704022710064266450000635Zakład Wytwórczy 

Urządzeń 

Gazowniczych 

"INTERGAZ" Sp. z o.o.

 142,4050Żelazo i stal170405

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0127964265212028885NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

VISIODENTAL 

KRZYSZTOF MOROZ

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1501678215731668525GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JADWIGA LESIŃSKA

 0,1460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726016976441090366BARBARA 

MULARCZYK; 1.NZOZ 

SPECJALISTYCZNE 

CENTRUM 

STOMATOLOGICZNO-

MEDYCZNE DENTES 

2.NZOZ 

IMPLANT-DENTES 

BARBARA MULA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432748645472146564BIELSKIE 

PODZAMCZE Sp. z 

o.o. - Centrum 

Medyczne Podzamcze

 140,5000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201021503922005731329645POLCOM 

PRZEMYSŁAW KIMLA

 8,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 3,0500Opakowania z drewna150103

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091505777085740009087PRYWATNY PUNKT 

APTECZNY 

WIESŁAWA ZAJĄC

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162434350205732847661LIFT PLUS PL 

KACZMARCZYK 

SPÓŁKA JAWNA

 17,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,8020Żelazo i stal170405

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033672125976322017104STUDIO KOSMETYKI 

PROFESJONALNEJ & 

PERMANENT MAKE 

UP DIAMOND LOOK 

Anna Mazur

 2,1250Wody popłuczne i ługi macierzyste070601DL33.20.A2733748846471782175PREVAC SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,5750Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0620Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,8310Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0650Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania ze szkła150107

 0,2220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0440Aluminium170402

 0,1230Żelazo i stal170405

 0,8600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142417868672220802607AS-PRINT ARKADIUSZ 

STRZEŻOŃ

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502264525731586980GABINET LEKARSKI 

LEK.MED. ANTONI 

ROTHER

 0,4730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409962905732747497INTERMAX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734471756441736130LABORATORIUM 

ANALIZ 

MEDYCZNYCH 

GRAN-MED GRELA 

WIOLETA
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033643634625482313041VISAGE Agnieszka 

Golik

 0,0800Tworzywa sztuczne1702033649210286423196031PLUS/MINUS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405290806321516466PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA DR 

N.MED.T.JAMRÓZ-SZŁ

APA TATIANA 

JAMRÓZ-SZŁAPA

 0,1290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141909304505830007531NDI SPÓŁKA 

AKCYJNA

 5,3800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 17,3600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 7,6600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718696246422076916SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JADWIGA 

RAKSZAWSKA
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 0,2970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030065647845771749885PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

SUKCES SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3800Wodorotlenek sodowy i potasowy060204DH25.13.Z0710109605470085887"TAKONI" Sp. z o.o.

 41,0430Odpady tworzyw sztucznych070213

 277,9500Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 1,3130Inne niewymienione odpady070299

 4,3840Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,3730Osady i szlamy z fosforanowania110108

 136,2090Odpady z odtłuszczania inne niż 

wymienione w 11 01 13

110114

 0,0320Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,4400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 4,9720Opakowania z papieru i tektury150101

 9,2990Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,9930Opakowania z drewna150103

 0,2250Opakowania z metali150104

 0,0020Opakowania ze szkła150107

 1,5070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0360Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 9,9720Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0520Metale żelazne160117

 0,0010Szkło160120

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3370Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0360Szkło170202

 0,1057Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404945366472420563"NA LAMŻOWCU 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ"

 0,0380Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

2664



 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214276641720MODRZEJOWSKA 

Jargan-Szklorz Sp.j.

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031472240409512379496LA BOCA CLINIC 

MAGDALENA 

OGULEWICZ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,3200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112711287386350008784SIKORA - AUTO 

CENTRUMIRENEUSZ 

SIKORA

 0,6700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9000Tworzywa sztuczne160119

 1,4000Aluminium170402

 42,7000Żelazo i stal170405

 2,6000Odpady tworzyw sztucznych0702132769654276443012212DENSO THERMAL 

SYTSEMS POLSKA

 0,1200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 55,8200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 103,7170Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 272,1000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 421,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 49,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 275,6200Opakowania z drewna150103
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 0,7200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 10,6800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,3600Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 2,4200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 53,8200Żelazo i stal170405

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022434708555482593810EwCars Blacharstwo 

samochodowe Ewelina 

Piecha

 0,1700Inne niewymienione elementy160122

 0,1770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709672476481017418PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

ADAM TISZLER

 2 560,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg1701812727988436451066033Przedsiębiorstwo 

Robót Budowlanych i 

Komunalnych "EKOL" - 

Kostur Sp. J.
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 1 899,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030729101707712235832INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.STOM JULITA 

TORCHALSKA

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302043650095809492209525URMIK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z drewna150103

 0,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Metale żelazne160117

 0,0000Metale nieżelazne160118

 0,1800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508762275761112459GABINET 

GINEKOLOGICZNO - 

POŁOŻNICZY 

DARIUSZ MAŁYCHA
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 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160705402205510010135PRZEDSIĘBIORSTWO 

INNOWACYJNO 

WDROŻENIOWE 

OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

"EKOTEST" A.P. 

SOCHA

 0,2920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782722086272517708AMIDENT 

H.SKOCZEK, 

A.MIRSKA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,1376Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764022566391007238KOWALEWSKA 

BEATA

 0,0072Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083631033516263020150Niezależny Serwis 

Hondy LEGEND S.C. 

Katarzyna 

Dumnicka-Bednarz, 

Rafał Bednarz, Michał 

Drzyzga

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3360Zużyte opony160103

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0080Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0300Inne niewymienione elementy160122

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033802578365741788656INSTYTUT U¦MIECHU 

ESTERA GŁADYSZ

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406150176321145509FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA ERJOT RENATA 

SZPALA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2725703186491006422GANCARSKA I WSP. 

SPÓŁKA JAWNA

 11,7700Papier i tektura1912012411679056462356289P.W. "FOREST"  

Sylwia Żak
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2734325299690697873Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska dr 

n.med. Marek 

Sitkiewicz Specjalista 

Ginekolog - Położnik

 14,0400Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222I60.24.B2406410846511668972"NATALIA" Sp. z o.o.

 2,7290Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7440Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5763Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z2768127936252123946Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Centrum Medyczne 

Syberka Sp.  z o.o.

 0,5424Roztwory utrwalaczy090104

 0,3640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433898056351679032Attimo Jolanta 

Bielecka

 271 564,2000Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

zawierające związki chlorowców

0705091405393315272505484BUCHEN INDUSTRIAL 

SERVICES POLSKA 

Sp. z o.o.

 153,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 134,5600Produkty z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

odprowadzane w postaci szlamu

100107

 24,3100Uwodnione szlamy z czyszczenia 

kotłów zawierające substancje 

niebezpieczne

100122

 1,4000Odpady włókna szklanego i tkanin z 

włókna szklanego

101103

 184,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,7560Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2500Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 21,2600Inne niewymienione odpady160799

 115,6800Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 114,3900Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,2600Tworzywa sztuczne170203

 3,4300Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 4,7900Żelazo i stal1704052414685299541048833ART-MET JANUSZ 

DUBIAŃSKI
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 6,1200Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

1011143601822556322011633EKO - JAWOR 

PRZEMYSŁAW 

TOMCZAK

 94,9200Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 10,0000  0.85Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 1,0200Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766566086442329438INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

PIĘTKA KRYSTYNA

 13,8200Odpadowa tkanka zwierzęca0202022407028165741087445ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWY 

UBÓJ-WYRÓB 

WĘDLIN MICHALAK 

LESZEK MICHALAK

 1,0200Inne niewymienione odpady070299DJ28.21.Z2715706586450000316Zakłady Aparatury 

Chemicznej "CHEMET" 

S.A.

 0,1056Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3,4800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 3,5100Roztwory utrwalaczy090104

 0,2500Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 406,9150Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 13,3600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,6800Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 16,3200Odpady spawalnicze120113
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 0,6500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 42,9500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0710Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2400Drewno170201

 0,0011Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521232365732356644La Femme Kosmetyka 

Estetyczna Aneta 

Obodecka

 0,0106Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141505094055730211551KONSORCJUM 

BADAWCZO-ROZWOJ

OWE MAGNETO M. 

SOIŃSKI, R. RYGAŁ 

SPÓŁKA JAWNA

 1,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214240458658SALES Sp. z o.o.

 1,6880Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,2800Opakowania z papieru i tektury1501012416248346462889494LASER SPEC 

SPÓŁKA CYWILNA 

ANNA DŁUGAJCZYK, 

MARCIN 

DŁUGAJCZYK

 11,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1790Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214150314498CZ.P.B.P.PRZEMYSŁ

ÓWKA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 5,9200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 547,1500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 23 772,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 4,0800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 79,7790Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 53,3600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141426146637010261504ENPROM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 11,8300Żelazo i stal170405

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435100006591452026GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Anna Bijowska

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,0400Zużyte opony1601033609759036332122334WULKANIZACJA 

MOBILNA M&S - 

EWELINA 

KUCZYŃSKA

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733177226331022866KOGUT-SOBCZAK 

MARLENA

 22,5130Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

13 12

101313DG24.30.Z2725745009540018787Farby KABE Polska 

Sp. z o.o.
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 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 6,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 20,0630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 54,5600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 5,8250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0580Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 4,3000Odpadowa papa170380

 132,8840  37.21Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728223646381532397SKRZELEWSKA-CZYŻ 

KATARZYNA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA
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 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700455426491115097Nowicka Małgorzata 

Praktyka 

Stomatologiczna

 0,6300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113654251426462947725GRUPA LUXPOL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 13,4400Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117DJ27.10.Z1520742719491827824ISD HUTA 

CZĘSTOCHOWA Sp. z 

o.o.

 90 501,5300Żużle z procesów wytapiania 

(wielkopiecowe, stalownicze)

100201

 8 214,1210Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

02 07

100208

 8 510,2800Zgorzelina walcownicza100210

 685,3400Zgary z hutnictwa żelaza100280

 19,9400Inne niewymienione odpady100299

 69 993,0700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 151,4600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 46,7200Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 70,0400Inne niewymienione odpady120199

 42,1000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105
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 18,0600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 6,0800Inne oleje hydrauliczne130113

 1,5000Syntetyczne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

130308

 1,8470Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,5600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 14,8900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 73,9950Metale nieżelazne160118

 3,3500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,4050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1 382,7400Inne niewymienione odpady160799

 395,9400Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104
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 7 198,1100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 38,5400Drewno170201

 323,8000Żelazo i stal170405

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729929606451753526PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM.MARIA 

KOSIEWICZ

 1,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083629486846392008783Marcin Hiltawski i Piotr 

Hiltawski Spółka 

Cywilna

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4800Zużyte opony160103

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,0500Płyny hamulcowe160113

 0,5250Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0259Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402192808981998768KOWALCZYK ŁUKASZ 

GABINETY 

DENTYSTYCZNE "BEZ 

STRESU"

 0,2620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404821906331951169LAILA ZAGHA

 0,2340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031500113785730023513NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA 

MED-JAN JANICZAK 

KAROL

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704104405471637165"SALUS AEGROTI" 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Jarosław Bolek

 0,0360Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0962Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032738106416421255829KLUSZCZYK 

WOJCIECH 

PRAKTYKA 

LEKARSKA
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 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031500821905731705812PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA GAZDA

 11,6100Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305073513934476792448095DARIUSZ DZIEDZIC 

F.H.U.OMEGA

 24,1400Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 35,9300Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,2800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O91.11.Z0070237315260250481POLSKI CZERWONY 

KRZYŻ

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0210Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802013647986456112553138PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

VETICUS Tomasz 

Senderowski

 0,2370Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201032765076609691188240METALL-BAU BUJOK 

BUJOK G. BUJOK A.

 1,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,9600Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 5,2290Aluminium170402
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 0,5200Żelazo i stal170405

 1,6100Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702041500241225730008637Przedsiębiorstwo 

Specjalistyczne Bocar 

Sp. z o.o.

 6,0000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1950Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,4750Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,4750Roztwory wybielaczy i kąpieli 

wybielająco - utrwalających

090105

 31,3200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 25,4500Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,2300Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 2,9300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0235Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,8100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0380Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429480426341861692GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEKARZ 

STOMATOLOG 

JOANNA FILLINGER

 2,9690Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140083763196460322731Śląskie Centrum 

Kserokopiarek BEN 

Zbigniew Dziczkowski

 1,6640Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2500Inne niewymienione odpady020699DA15.84.Z2407142225482531594TRUMPF MAUXION 

CHOCOLATES SP. Z 

O.O. ( była INDA 

CZEKOLADA Sp. z 

o.o.)

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 44,6310Opakowania z papieru i tektury150101

 7,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,0500Opakowania z drewna150103

 0,1750Opakowania z metali150104
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 0,4400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,7120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0770Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 57,5570Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0280Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 16,2890Żelazo i stal170405

 3,5770Mieszaniny metali170407

 0,4800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429118086762352255INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKRSKO-DENTYSTY

CZNA. KLAUDIA 

PALUCH-POTYRCHA
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 19,9400Inne niewymienione odpady0303991502318619490010251FAMA BIS Jolanta 

Radziejewska

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132769690236312297131SĄD OKRĘGOWY W 

GLIWICACH

 0,6480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 8,5500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701011207365095492347171OPTIFLOOR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ-SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 8,2200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 15,5400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032720982122220029805Justyna Pudełko

 486,2700Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.13.A1501195785731028470"ALEX-POL" Alojzy 

Szczerba

 28,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9900Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0500Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 2,3200Żelazo i stal170405

 0,0160Opakowania z papieru i tektury1501012428099325732840452ASPHARMA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0790Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 126,8560Odpady tworzyw sztucznych0702131505132235730300071P.P.H. LIMAK

 0,6000Inne niewymienione odpady120199

 0,9900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,2520Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306
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 0,0060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,4700Metale żelazne191202

 130,1080Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709387906391039072SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA URSZULA 

CHUDOBA-KRĘŻEL

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410453109491385929PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KATARZYNA KLIMALA

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 9,9850Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ27.10.Z2732918046271938052KALINPEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,8000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 11,2650Metale żelazne160117

 0,1290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.11.Z0007706146420000731Społem  Powszechna 

Spółdzielnia 

Spożywców

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,2600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501013570858306370109577FHPU "EWMET" 

Zbigniew Zaręba
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 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3055Opakowania z papieru i tektury1501012436138176342773381PHU "PAULA" 

PAULINA MINOR

 0,0490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,5500Zużyte opony1601033609461326443242745PRZEMYSŁAW 

MAJEWSKI "SERWIS 

OPON"

 18,8700Opakowania z papieru i tektury1501010027531525730400068PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE EDPOL EDWARD 

I KRZYSZTOF 

GOSŁAWSCY 

SPÓŁKA JAWNA

 1,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432778452220896028AQUAFIT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,3400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011515604505751706861PRZEDSIĘBIORSTWO 

MELIORACYJNE 

MEL-BET Sp. z o.o.

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,6150Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801122405546305482508388JURMAR SPÓŁKA 

CYWILNA JERZY 

RUCKI, MAREK 

NOGAWCZYK

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1810Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,5300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082723652976381002446GAZDA MICHAŁ 

P.H.U. AUTO-GAZDA

 12,0900Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,7400Zużyte opony160103

 0,2200Filtry olejowe160107

 0,1400Płyny hamulcowe160113

 0,3680Szkło160120

 1,6600Inne niewymienione odpady160199

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,0600Odpadowa papa170380

 1,1360Żelazo i stal170405

 8,7400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 23,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 5,8800Inne niewymienione odpady070299DJ28.73.Z2782345966272504315GEMO-SILESIA Sp. z 

o.o.

 24,7400Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 391,8570Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 23,6100Opakowania z papieru i tektury150101

 5,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 42,7880Opakowania z drewna150103

 1,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0250  0.00Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001
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 8,6900Żelazo i stal170405

 3,1000Odchody zwierzęce020106DA15.11.Z2761674996452153550Zakład Produkcyjno 

Handlowo Usługowy 

REPTY Sp. Jawna

 13,9000  13.90Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 22,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 9,8500Odpady tworzyw sztucznych070213DK29.52.A2706415286340126246"FAMUR" S.A.

 25,6800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,2500Inne niewymienione odpady070299

 2,0500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,6000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,2400Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,0907Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1 214,7640Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 284,3900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 4,1400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 104,7700Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 18,1000Odpady spawalnicze120113

 0,6000  1.59Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 7,8400Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,2000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 1,5000Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118
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 2,1500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 36,7500  0.05Wodne ciecze myjące120301

 0,4000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 5,2200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 26,1360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 3,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6500Opakowania z drewna150103

 0,1200Opakowania z metali150104

 235,9610Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 5,1410Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 35,9890Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4500Zużyte opony160103

 1 409,4590Metale żelazne160117

 88,7700Metale nieżelazne160118
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 5,6400Tworzywa sztuczne160119

 15,9500Inne niewymienione odpady160199

 1,1190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,2230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 18,9712Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4000Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0270Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0650Inne baterie i akumulatory160605

 0,6000Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 6,5400Drewno170201

 1 644,2040Żelazo i stal170405

 5,5000Kable zawierające ropę naftową, smołę 

i inne substancje niebezpieczne

170410

 3,6670Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 13,3800Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 3,2000Inne odpady z budowy, remontów i 

demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne

170903

 0,8600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409663899371397232TROLL TAT-2' Z 

STUDIO TATUAŻU 

MAREK FOŁTA

 0,7700Tworzywa sztuczne1601193689018216321852098"AUTOSERWIS" 

Maciej Madeja 

Blacharstwo 

Lakiernictwo Pomoc 

Drogowa

 0,7600Żelazo i stal170405

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782804266351699997GRUPOWA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA - 

KATARZYNA I RAFAŁ 

JOŚKO S.C.

 0,0175Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402545715471075402INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

EWA PAKOSZ - 

LEKARZ 

STOMATOLOG

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081506522105731009001ZAKŁAD 

TRANSPORTOWO-HA

NDLOWO-USŁUGOW

Y STANISŁAW 

KRUPIŃSKI

 2,8850Zużyte opony160103

 5,0400Żelazo i stal170405
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 0,0440Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032767177707391083352PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

ABACUS LEK. WET. 

GRZEGORZ GOLBA

 74,9700Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012431338276412529836GRUPA-AM S.C. 

AGNIESZKA OSTRY - 

MICHAŁ OSTRY

 4,2400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 51,9300Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 349,5200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1 375,6600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 25,8200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,0670Opakowania z papieru i tektury1501013600065706422784671BP SERVICE CENTER 

ANDRZEJ TOMASZEK

 0,4210Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0290Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042762855896451552213DEVON - DRAKKAR 

TOMASZ DANIEL

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435296896511551253VENAMED-USŁUGI 

PIELEGNIARSKIE 

LUCYNA SITEK

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317150897904P.P.H.U. "ORION" J. 

Kasprzak
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 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502778865751078904NZOZ OŚRODEK 

LECZNICZO-REHABILI

TACYJNY W 

KOSZĘCINIE 

STANISŁAW 

IZDEBSKI

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 7,0200Żelazo i stal1704056502025887921302952"UNISERV 

JAROSŁAW" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,9200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102781679196391158351EKOSOR - 

FRANCISZEK 

SORDYL

 0,1200Odpady tworzyw sztucznych0702131507468265730112576FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

JAKO JAN KOWALSKI

 0,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2731498456381155055NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ESKULAP" LACH 

ADAM

2694



 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0701068015531353308GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KOZUBOWSKA-POCH

ŁÓDKA ANNA 

specjalista stomatologii 

ogólnej

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 6,3000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112402616315532338156KONSTRUKCJE 

ŻYWIEC S.C. JERZY 

OBROCKI, MACIEJ 

OBROCKI

 0,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,7600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,1400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 22,4000Żelazo i stal170405

 0,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,1830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419294046342306567ANTIDOTUM LEK. 

STOM. ALICJA 

SROKA-NOWAK

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109241513388Apteka Słoneczna 

s.c.Krystyna 

Siedlaczek-Goliasz,Jol

anta Król

 0,5860Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201822406995056292374672FUNDACJA S.O.S. 

DLA ZWIERZĄT

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401933845492200982GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

WIECZOREK 

AGNIESZKA

 0,0200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702803614533906443181506Grzegorz Balwierz 

SERWIS TOMECZEK

 0,3100Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1600Żelazo i stal170405

 0,1600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800708460017731481118FIRMA 

GASTRONOMICZNO-U

SŁUGOWA Beata 

Sawicka
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709106846291051553SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

Lek.med.Jadwiga 

Szafarska-Kołakowska 

DERMATOLOG I 

WENEROLOG

 1 685,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

1001802429919486252446951CALOR 

ENERGETYKA 

CIEPLNA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 98,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.40.Z0725622719372354348POLSPORT S.A.

 1,2200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 3,0000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Odpadowa papa170380

 32,2000Żelazo i stal170405

2697



 0,0618Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434984346392006092PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. DENT. PAULINA 

CHRAPLA

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,0300Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802436676065732851125MASTER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,6100  3.61Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214243424482BEST PHARM 

JARGAN -SZKLORZ 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1 825,4900Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013565782006792740329Zaklady Usług 

Energetycznych i 

Komunikacyjnych 

grupa ZUE  S.A.

 20,0000Gruz ceglany170102

 1 089,0900Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 90,2500Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 43 952,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407052526252347284B. Tatrocka-Burzawa, 

E. Stachowiak, J. 

Albert, A. Płotek 

OŚRODEK TERAPII I 

PSYCHOEDUKACJI 

KOMPAS SPÓŁKA 

CYWILNA
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2728833596451065915Specjalistyczna 

Praktyka Dentystyczna 

A. Kubica

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082783506416422760593MECHANIKA 

POJAZDOWA MICHAŁ 

KRAJCZOK

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,0252Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402277466422523456MAREK 

SZCZYPIORSKI 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

M. SZCZYPIORSKI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433793856482769310DIAMOND BEAUTY 

ALEKSANDRA 

MARCZAK

 103,1400Opakowania z papieru i tektury1501012418237179542718336Galeria GALENA 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

 8,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 229,5600Opakowania wielomateriałowe150105
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 366,8310Odpady tworzyw sztucznych070213DK29.71.Z2404189956462737608AWECO POLSKA 

APPLIANCE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ" SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,4200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 112,4070Inne niewymienione odpady070299

 1,4920Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 3,7040Odpady spawalnicze120113

 14,1580Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 18,9790Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 5,9500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1860Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 123,7910Opakowania z papieru i tektury150101

 29,9190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 111,5500Opakowania z drewna150103

 0,1600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9800Opakowania ze szkła150107

 7,6000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,9450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0820Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0710Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 106,9340Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1800Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,3840Aluminium170402

 34,4800Żelazo i stal170405

 47,4190Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010101696365220005930Talis Polska Sp. z o.o.

 1,2400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,2400Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,8600Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,9160Opakowania z papieru i tektury150101

 8,2800Żelazo i stal170405

 3,4400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706042429709466342810656Beta-Instal Sp. z o.o.

 2,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,3000Opakowania z papieru i tektury1501012419709509492178003ECOCHEM - SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031507220565731093622GABINET LEKARSKI 

-LARYNGOLOGICZNY 

LEK.MED.JAROSŁAW 

JAKUBICZKA

 2,4300Opakowania z papieru i tektury1501012431485855731690507BP SERVICE CENTER 

Janusz Kłos

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2120Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214G52.31.Z2764707146312222653"RADAN-FARMA" 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802779549116472293923BUD-BET S.C. 

ANDRZEJ KOPIEC, 

BOGDAN GRYCHNIK

 1,6200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,5800Zużyte opony160103

 0,4340Filtry olejowe160107

 0,0550Tworzywa sztuczne160119

 0,0860Inne niewymienione elementy160122

 0,0280Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

0901072729079476421058460INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

KATARZYNA GLIWA

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,1620Papier i tektura1912010027561625771113242PP-H "WTÓREX" 

Zbigniew Witos

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734331096421212263NZOZ Poradnia 

Medycyny Rodzinnej 

KRISMED Krzysztof 

Stolarczyk

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 156,8600Odpady tworzyw sztucznych0702130708666995471766193conTeyor Poland Sp. z 

o.o.

 0,1940Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,6800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 16,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7380Opakowania z drewna150103

 4,4200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,7080Aluminium170402

 10,7050Żelazo i stal170405

 0,2040Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104G51.90.Z0703991705470172215P.H.U.P. "TOMEX" 

Sp.j. TOMASZ 

HALAMA, WOJCIECH 

HALAMA

 0,6900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,5400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730600976461226053INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA RYSZARD 

PORĘBA

 2,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101150143223P.P.H.U. "SZAR" Sz. i 

A.Rurarz

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,8050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,0000Żelazo i stal170405
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 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.12.Z2726600856411294420Zespół Poradni 

Lekarskich DAMAR 

s.c. Alina Dworak, 

Marek Elias

 0,0950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033698668489372348359AGNIESZKA 

MROWIEC SFERA 

ZDROWIA I URODY

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032702093406461073359INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA PORDZIK 

PIOTR

 0,9000Inne niewymienione odpady0203992409954976420028706Piekarnia- Ciastkarnia 

Tomasz Barański

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,6000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033601769586482772565LOLA NAILS JOLANTA 

BANAŚKIEWICZ

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180084354016340128819PROMIS Sp. z o.o.

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 0,0920Żelazo i stal170405

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142766354406462441546PRZYCHODNIA 

REJONOWA NUMER 

3 "ESKULAP" - 

ZESPÓŁ LEKARZY 

RODZINNYCH Sp. z o. 

o.

 0,3450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182434615666272737261GSL sp. z o.o.

 2,1300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051513926785741206714Przedsiębiorstwo-Prod

ukcyjno-Handlowo-Usłu

gowe ,,DREW-MET" 

Artur Przybylski, 

wspólnik spółki 

cywilnej "ARKK"

 0,4300Inne niewymienione odpady030199
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 0,0820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8540Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208E41.00.A0705409575530101094Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji w Żywcu 

Sp. z o.o.

 0,0400Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2530Opakowania z drewna150103

 2,5200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0850Opakowania ze szkła150107

 0,0140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0440Filtry olejowe160107

 0,1380Inne niewymienione odpady160199

Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

2707



 0,0750Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0510Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,2600Żelazo i stal170405

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 387,5600Skratki190801

 29,5200Zawartość piaskowników190802

 2 466,7000  1,631.18Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 35,0000  10.50Osady z klarowania wody190902

 44,0000  1.32Inne niewymienione odpady190999

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728321616331020399GABINET LEKARSKI 

LEK.MED. KRYSTYNA 

SOBOLEWSKA 

DERMATOLOG

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730250952220044710Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Magdalena Krzewska
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 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418301725471072964STOMATOLOGIA 

Grażyna Molerus

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8000Skratki1908011513985115771960580GMINA NIEGOWA

 20,0000  5.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501013639091379372679553CARSPOT SP Z O O

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130003220115471607336Sąd Rejonowy w 

Bielsku-Białej

 0,7430Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0700Metale żelazne191202

 105,2600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012719764846330012877DARIUSZ 

PRZESTRZELSKI 

ZAKŁAD WYROBÓW 

METALOWYCH 

"CARBONEX"

 0,3600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8600Drewno170201

 15,5550Żelazo i stal170405
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400019185471150405GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LUCYNA 

LATOWICKA-MAREK

 0,0085Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502724695731291090NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ-SPECJ

ALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA LECZNICA 

MEDOR PAWEŁ 

STEFAŃCZYK

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2739362536251209019NIEMKIEWICZ 

DANUTA 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

EMPATIA

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7850Baterie i akumulatory ołowiowe1606011505709885730256499PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

BIT S.C.

 0,0376Aluminium1704022427302026263005618ROADS Sp. z o.o.

 2,3660Żelazo i stal170405

 0,2660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410271566462839094CENTRUM 

STOMATOLOGII 

"STUDIO UŚMIECHU" 

SPÓŁKA CYWILNA 

ADRIANNA JAROS, 

AGNIESZKA 

KURKOWSKA-DONIE

C
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 0,0860Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052408597135482419704SZEJA JAROSŁAW 

"MOTO-TECH"

 0,2550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z metali150104

 0,8100Zużyte opony160103

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0170Aluminium170402

 0,0110Ołów170403

 1,2600Żelazo i stal170405

 0,0193Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775488616471624743PRYWATNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.MED.JERZY 

BRANDENBURG

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022782649766452178716BLUE KLINIK 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JOANNA 

MICHALIK

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091509348298320001436Hurtownia 

Farmaceutyczna Flos 

Elżbieta Głąb

 9 571,8100Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303082426461056462921654TOP-THIMM 

OPAKOWANIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 7,8400Inne niewymienione odpady030399

 6,3600Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 16,9980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 29,7000Opakowania z drewna150103

 0,5800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,1730Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1460Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305
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 26,9900Żelazo i stal170405

 0,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 82,5800  49.55Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 1,2400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800700179905470085485"CENTRUM 

KONGRESÓW I 

REKREACJI ORLE 

GNIAZDO 

SZCZYRK-Sp. z o.o.

 0,0542Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721533545481696643Indywidualna Praktyka 

Położnej  Elżbieta 

Potopiak-Przybyła

 0,2100Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z0705362815480057728Zakład Przetwórstwa 

Tworzyw Sztucznych 

Zofia Duława

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730609099541836789Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Bożena Barczyk

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4800Żelazo i stal1704052724441579541569584FHU Auto-Dusza 

Andrzej Dusza

 0,0680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130027655345731288248ŚLĄSKI OŚRODEK 

DORADZTWA 

ROLNICZEGO

 0,4630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0710Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767518806511563701GABINET 

KOSMETOLOGICZNY 

ANNA GRZYWOK

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z2728758976421037914Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Małgorzata 

Mikołajec

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.21.A0727430215532223594MIEJSKI ZAKŁAD 

KOMUNIKACYJNY Sp. 

z o.o. w Żywcu

 0,0470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,6300Zużyte opony160103

 0,3180Filtry olejowe160107

 0,1140Tworzywa sztuczne160119

 0,2190Szkło160120
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 0,1470Inne niewymienione elementy160122

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0510Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 12,6950Żelazo i stal1704050721872359372187413Zakład 

Ślusarsko-Produkcyjny 

DOFAK Michalina 

Dobisz, Jan Dobisz

 0,0840Opakowania z papieru i tektury150101DB18.22.A2710311346470503635"SUMMER - CHA" 

ZAKŁAD ODZIEŻOWY 

LATOCHA EWA

 0,0580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082723230346491129283CZAPLA KAZIMIERZ 

WARSZTAT 

MECHANIKI 

POJAZDOWEJ

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711267396310014643PRZEDSIĘBIORSTWO 

ODAN ANDRZEJ 

MAREK

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766064386272355192BABI-MED E. 

NOWOSAD, R. 

KRYSIAK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0002Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801062412557795751857206APTEKA M.KELLER 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0098Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0270Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012734417706271104476NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA MEDICOR 

AGATA KAMIŃSKA

 0,0270Roztwory utrwalaczy090104

 1,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 7,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101DI26.63.Z3505318356770024270CONTRACTOR Sp. z 

o. o.

 7,8400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202031928973435792000046EUROFINS POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 66,8550Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0620Aluminium1704022725317266261030434MECHANIKA 

POJAZDOWA 

RYSZARD CEMPULIK

 0,7300Żelazo i stal170405

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716802176260008013PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JANINA SUSEK

 0,0410Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133691344996342925721PIVERT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102368691192Klinikia Nieborowice 

Sp. z o.o.

 4,5700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5690Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005048067560005172BANK SPÓŁDZIELCZY 

W LEŚNICY

 0,7330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775588596341923631PRO FAMILIA 

DANUTA WROŃSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727030506341091946INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MAGDALENA 

PORĘBSKA
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706574306310006313"UNI - MED" USŁUGI 

MEDYCZNE S.C. 

Z.HEYDA, 

J.WASILEWSKI, 

J.WASILEWSKA, 

J.HEYDA-RUMIN

 0,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701257846311074601NZOZ Centrum 

Implantologii i Estetyki 

Stomatologicznej 

Aleksandra 

Hercka-Mulas

 0,0010Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012724493444980050077NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

STOMATOLOGICZNEJ 

"GEDENT" S.C. 

IWONA, EUGENIUSZ, 

MARIUSZ GEREMEK

 0,0010Roztwory utrwalaczy090104

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0097Opakowania z papieru i tektury1501013620990966321770420KASMAR Mariusz 

Lenart

 0,0790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103243695689HOME&MORE Anna 

Hodorowicz
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 37,3200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605F45.44.A2729993696461091676ZAKŁAD 

OGÓLNOBUDOWLAN

Y I REMONTOWY 

"OLMAR" MAREK 

BLACHA

 8,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012427352119542732023TAURON SERWIS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 19,1200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 54,1500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,5450Opakowania z tworzyw sztucznych1501023202682498512991593SKLEPY KOMFORT 

SPÓŁKA AKCYJNA

 2,9500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709389786391016728Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. SZYMCZYK 

WOJCIECH

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0705825365471020051APTEKA 

"CENTAURIA" 

SPÓŁKA CYWILNA 

IMIELSKI JERZY, 

IMIELSKA-SOLICH 

EWA
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 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733205696381050250GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ZAJĄC-BRAUNTSCH 

MAGDALENA

 0,0007Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021503317309490076020PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GRZEGORZ 

KOTUSIEWICZ

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 14,7100Opakowania z papieru i tektury1501012734560626311982735PGB-POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9300Zużyte opony1601032770097276461052392BAŃBUŁA RYSZARD 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

TRANSPORTOWO-US

ŁUGOWO-HANDLOW

E

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2778404496422762988NZOZ JUNIOR s.c.
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 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775300746251503747PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOMATOLOG 

BOGUSŁAWA 

SŁABIAK

 1,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050129281705272107884EWT TRUCK 

&TRAILER POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2420Filtry olejowe160107

 0,4490Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,3800Aluminium170402

 27,0230Żelazo i stal170405

 75,1220Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105DG24.16.Z0727306919372344858ITIB POLAND Sp. z 

o.o.

 0,1290Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 8,7220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7000Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181O90.02.Z2410249916472485568SŁUŻBY KOMUNALNE 

MIASTA W 

WODZISŁAWIU 

ŚLĄSKIM

 0,1600Inne oleje hydrauliczne130113

 0,1840Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9600Zużyte opony160103

 1,8200Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 1,1000Metale żelazne160117

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 417,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 851,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 11,5800Żelazo i stal170405

 1,3500Odpady z budowy, remontów i 

demontażu zawierające PCB (np. 

substancje i przedmioty zawierające 

PCB: szczeliwa, wykładziny 

podłogowe zawierające żywice, 

szczelne zespoły okienne, 

kondensatory)

170902

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080034584496340023641JKK PRO-MOTO Sp. z 

o. o. Sp. Komandytowa

 0,0800Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,0900Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,8800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,6500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8400Zużyte opony160103

 0,8400Filtry olejowe160107

 0,1400Płyny hamulcowe160113

 3,9500Szkło160120

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2200Inne niewymienione odpady070299272948260VETRO-POLSKA Sp. z 

o.o.

 0,6400Odpady proszków powlekających080201

 236,8200Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 23,9400Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 1,1200Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 39,7790Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1000  0.10Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 1,5200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 80,0000Inne niewymienione odpady120199

 3,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9910Aluminium170402
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 0,5000Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778590586341590514NZOZ PRIMUS 

JOLANTA GĄSIOR

 0,3488Opakowania z papieru i tektury1501012433413596412148146ZUMAR EWELINA 

MUSZIK

 0,0784Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0349Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728862695482310611Centrum Stomatologii 

Rodzinnej

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030705068905481051857PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

RAVIDENT RASZKA 

JANUSZ

 0,0164Opakowania z papieru i tektury1501012720255496390002753KONIECZNA 

WIESŁAWA

 0,0140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090723805935481330652APTEKA CENTRUM 

GABRIELA 

LIBROWSKA

 12,8360Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105I60.10.Z2775863609542381960PKP CARGO S.A.

 32,0150Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 19,8900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 4,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 31,5780Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,1200Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 2,8640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 23,3520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,0370Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6970Zużyte opony160103

 1 103,6640Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 1,1500Filtry olejowe160107

 967,0210Metale żelazne160117

 17,3140Metale nieżelazne160118

 0,1000Szkło160120

 0,3000Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 1,2910Inne niewymienione elementy160122

 17,2700Inne niewymienione odpady160199

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające wolny 

azbest

160212

 0,5900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 1,2370Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,8948Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0650Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,0650Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 18,8800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 18,2960Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0630Inne baterie i akumulatory160605

 0,1120Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 20,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,6880Szkło170202

 0,6140Tworzywa sztuczne170203

 1,2000Odpadowa papa170380

 4,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052719171226460014076Ewa Ozimek 

"EPO-TRANS-SERWIS

"

 37,1500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,4800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 33,1500Zużyte opony160103

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,4250Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 2,5200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,3020Aluminium170402

 2,0000Żelazo i stal170405

 1,1800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,2000Odpady tworzyw sztucznych0702132405655555481620717TERESA MICHALIK 

TOWAROWY 

TRANSPORT 

DROGOWY

 0,1360Zużyte opony160103

 0,1300Odpady tworzyw sztucznych0702130721814745471844214PRO PRODUKCJA Sp. 

z o.o.

 1,1600Odpady proszków powlekających080201

 1,2800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0330Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113676169306292480919GREENPRINT s.c. 

Maciej Blok, Jacek 

Blok, Andrzej Blok
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 0,1610Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 0,0030Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,0320Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031514707055731462947GABINET LEKARSKI 

TOMASZ KUREK 

CHIRURG
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 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723102676471014281NZOZ Praktyka 

Lekarza Rodzinnego 

Dariusz Chałupski

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0054Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729502516471023682NZOZ "MEDYK" 

PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO 

MAŁGORZATA 

FICA-WIDENKA

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Miedź, brąz, mosiądz170401272348927Zakład Budżetowy 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej

 0,4770Żelazo i stal170405

 3,8500Skratki190801

 0,1500Zawartość piaskowników190802

 7,5000  4.59Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033603712235512620783INTER-OPTYK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
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 10,2800Zgary z hutnictwa żelaza1002800035258786310103878Zakład 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowy 

Export-Import TIM 

T.Andrzejewicz, 

M.Otczyk sp. j.

 37,4500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 24,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 92,2800Żelazo i stal170405

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406126397352105517GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"SKORY-DENT" 

MONIKA 

SKORUT-RYBKA

 15,0000Żużle odlewnicze1009032434396155732847767ALMET Leszek Pustuł, 

Mariusz Pustuł Spółka 

Cywilna

 25,0000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 4,0000Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 28,4900Wybrakowane wyroby żeliwne100980

 12,0000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 2,5000Żelazo i stal1704052736094946471330289ZAKŁAD ODZYSKU 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH M & K 

PLASTIK 

KURKOWSKI MAREK

 7,2400Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 110,9590Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 93,8000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A2762922306412165883WAKPOL SPÓŁKA 

AKCYJNA
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 39,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 98,6000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 44,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 122,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163647599126322015418CENTRUM 

KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO I 

USTAWICZNEGO W 

JAWORZNIE

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032738093719542189228SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

LEK.MED.JACEK 

MNISZEK 

SPECJALISTA 

POŁOŻNICTWA I 

GINEKOLOGII

 0,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073412462119562299517PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE "WOD-PRZEM" 

S.C. KAZIMIERZ 

MACKIEWICZ, 

MARIUSZ 

MACKIEWICZ

 8,8800Odpadowa papa170380

 10,0600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 3,4600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032702072176441076001DUDEK 

ALEKSANDRA 

PRACOWNIA 

TECHNIKI 

DENTYSTYCZNEJ

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082409476532220192994AUTO SERWIS MGR 

INŻ. PIOTR KOZIOŁEK
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 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte opony160103

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,1000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1100Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Szkło160120

 0,2800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3055Opakowania z papieru i tektury1501012436394846412417310EDYTA CZERWONKA

 0,1305Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432963349372107762BELLA VITA Izabela 

Loranc

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434083209542745623BUTTERFLY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4400Zmieszane odpady opakowaniowe1501062772816076391778094CARBO-GRAF SP. Z 

O.O.

 0,6000Inne niewymienione odpady0203992701716956380005402"WIKO" SPÓŁKA 

CYWILNA CZESŁAWA 

WIERA,BENEDYKT 

WIERA

 1,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 35,1300Żelazo i stal1704052402340909491965897"DĄSTAL" DĄDELA 

SPÓŁKA JAWNA
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 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030400193406442477050CARITAS DIECEZJI 

SOSNOWIECKIEJ

 0,0900Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4500Zużyte opony160103F45.21.A2402536896391880378DORBUD S.C. Dorota 

Stuka & Zbigniew 

Stuka

 27,3500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 176,0400Gruz ceglany170102

 18,6700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 33,5400Odpadowa papa170380

 53,1800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 15,7800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 480,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013006012796222644712CONTRAST SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0300Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2500Aluminium170402

 17,0000Żelazo i stal170405

 21,2200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012404315016452406962PPHU ROCH SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,2000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 1,3200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,4000Odpadowa masa roślinna020103A01.12.B0728623816381586045Specjalistyczne 

Gospodarstwo 

Ogrodnicze Dzida 

Michał

 2,7400Odpady tworzyw sztucznych070213

 16,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0048Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709387546391162074WIKTORIA 

KRALEWSKA-KUĆMI

ERZ

 0,0130Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182431399715751885473OTTIMO SYSTEMS 

Sp. z o.o. Sp. 

komandytowa

 1,2590Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109N85.13.Z0721361209371491729JURZAK BARBARA 

APTEKA"BARBARA
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 0,3500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.11.Z0005157385730115304Urząd Miasta 

Częstochowy

 0,1380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 25,4870Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201033636869216252456412METEOR RECYKLING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 8,3880Opakowania z metali150104

 5,9100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 71,0570Miedź, brąz, mosiądz170401

 75,7290Aluminium170402

 7,2640Ołów170403

 5,7550Cynk170404

 10 449,0140Żelazo i stal170405

 5,0700Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,8370Metale nieżelazne191203

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400683909542509992"MARKUL" S.C. Marta 

Kulis, Marian Kulis
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2701305106341175376Praktyka 

Stomatologiczna Ewa 

Korczyńska

 0,0550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141500180215731005724PHU Anin Biuro 

Rachunkowe Janina 

Kaczyńska

 0,1030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213000722740SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

33 IM. STANISŁAWA 

LIGONIA

 0,1650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766663409541370894PRYWATNY GABINET 

OKULISTYCZNY 

DOROTA 

WYGLĘDOWSKA-PR

OMIEŃSKA

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103364704578SALON URODY I 

ZDROWIA INEZ 

TERESA DUDZIC

 0,9030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180003221816442285149SĄD REJONOWY W 

SOSNOWCU

 0,2850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3600Drewno170201
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 0,2970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412689777941438620SYLWIA 

NAWRACAŁA 

DENTICA CENTRUM 

STOMATOLOGII I 

ORTODONCJI

 0,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010728042195471961032KOLSATPOL Sp. z 

o.o.

 0,1200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012716963366420410943JEDYNAK 

BRONISŁAWA FOTO 

JEDYNAK

 0,1200Roztwory wybielaczy i kąpieli 

wybielająco - utrwalających

090105

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092706867106470505195Apteka Leków 

Gotowych Jolanta 

Psota

 1,8700Zmieszane odpady opakowaniowe1501061509097025730235793P.U.H. DROGPOL Sp. 

z o.o.

 49,6700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,7500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032406188899491643171GABINET 

WETERYNARYJNY 

CHIRON JUSTYNA 

ANNA 

LIPIŃSKA-SZKODA

 1,4450Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.B0705290685470050073WEKTOR Sp. z o.o.

 1,0800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 10,6040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 10,4200Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,3950Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 9,8100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7250Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 6,3200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,1550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,6700Zużyte opony160103

 1,4350Filtry olejowe160107

 2,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 5,0130Metale żelazne160117

 6,5000Tworzywa sztuczne160119

 3,2100Szkło160120

 1,1500Inne niewymienione elementy160122

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,1200Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801192406498846381259659OSTROWSKA BEATA 

FIRMA PRYWATNA 

SZLIF-POL

 0,0800Inne niewymienione odpady080199

 0,0800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083696916105532496754F.P.H.U. FACHDUR 

Wojciech Duraj

 0,0250Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0150Tworzywa sztuczne160119
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 1,3200Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1303070100171685260304484ABB SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0670Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436076409372465591Marcin Nawrocki

 0,0320Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012720037086260016171Jan Strzecha

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782262146443176155IMPLANT-DENTES 

BARBARA 

MULARCZYK, JÓZEF 

KRUPIŃSKI SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521908829491920819NZOZ PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA"

PRIMA-DENT"S.C.

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436902786272288484Salon 

fryzjersko-kosmetyczn

y BLUEYES 

Przemysław Helman
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 8,3200Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111DJ28.51.Z2712228396340069838PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE G.M. GRYT 

MICHAŁ

 0,3510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732958026271937727STOWARZYSZENIE 

OPIEKI HOSPICYJNEJ 

I PALIATYWNEJ 

HOSPICJUM W 

CHORZOWIE

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733238986491115068Specjalistyczna 

Praktyka  Lekarska 

Szczygiel Barbara

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733765126391448385Galli Jan

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431408626492123354MICHAŁ CICHOŃ 

MIDENT Gabinet 

Dentystyczny

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DI26.52.Z5305094667540336144LHOIST OPOLOWAT 

S.A.

 1,1600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,8400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 18,7000Żelazo i stal170405

 368,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305026397496777822162376EKOS POZNAŃ SP. Z 

O.O.

 544,8500Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 326,2750Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 86,0000Inne niewymienione odpady160799

 16,5000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409766955732350481Krzysztof Deko

 7 775,5000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022411812596511693272MCS Sp. z o.o.

 122,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 138,0000  3.15Wodne ciecze myjące120301

 10,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 9,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 27,8000Opakowania z drewna150103
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 0,4490Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4490Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 11,6190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736697286421415894PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PATRYCJA 

KUŹNIK-BOROWIAK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779490636252146232INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

KWAŚNIAK-MINOR Z. 

KWAŚNIAK-MINOR 

ZUZANNA

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,7630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033632413086332234955MEDICUS 99 

CZUCZMAN SPÓŁKA 

JAWNA

 0,1450Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 19,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.10.B0151599965342193157WARSAW TRUCK 

Center Sp. z o.o.

 1,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 10,0830Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4500Opakowania z drewna150103

 1,1950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,9350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte opony160103
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 4,1400Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 4,8740Metale żelazne160117

 2,6700Tworzywa sztuczne160119

 0,7150Szkło160120

 4,0030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142762584116391979757GMINA KORNOWAC

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9587Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.B0726070805482314649Cieszyńskie Pogotowie 

Ratunkowe

 0,8701Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728039526391320426INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

EWA SIEDLOK

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206E41.00.B2762470639691163412REMONDIS AQUA 

TOSZEK Sp. z o.o.

 0,0320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 176,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 23,0000Skratki190801
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 11,5000Zawartość piaskowników190802

 1 439,8000  234.70Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775277069541566396Prywatna Praktyka 

Lekarska Magdalena 

SALOMON-PERZYŃS

KA

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182766416186270011525LEO GMEREK 

MAROŃ Sp. Jawna

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2470Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 60,6600Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802403092145732610893GIANLUCA 

BARBIRATO SAPRO 

SYSTEM

 5,1310Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 2,0000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 5,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 4,8200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092721704126481000553Apteka Prywatna 

"FELIX" s.c. Halina 

Wyderka, Bartosz 

Wyderka

 411,2500Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106DJ28.51.Z2416081725472121191PPUH GAL Sp. z o.o. 

Sp. komandytowa

 3,0000Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 395,9000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 109,7600Cynk twardy110501

 219,8790Popiół cynkowy110502

 1,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5900Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 165,0580Żelazo i stal170405

 0,3700Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 145,5000Opakowania z papieru i tektury1501012418964619372644603JKM TRADE Sp. z o.o. 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 9,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 80,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,7000Żelazo i stal170405

 0,1800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802400317476381655585"AUSTERIA" 

FRYDRYCH-LANGER 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022404878616292349958Fundacja for Animals

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130721077919372160124"HOTEL KLIMCZOK" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032714660626471006809SPRZEDAŻ TRUMIEN 

USŁUGI 

POGRZEBOWE 

Danuta Klapec
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034501671607211050027PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

KRZYSZTOF SUSKA

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091503108565771020983Apteka Prywatna 

ESKULAP MGR 

FARMACJI AGATA 

TUROŃ

 21,4700Opakowania z papieru i tektury1501012776620774980152180ARSANIT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 16,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 61,6200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 41,3800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416371916462654992Indywidualna Praktyka 

Lekarska Monika  

Bojdys-Szyndlar

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728830006262161635PRYWATNA 

LECZNICA 

STOMATOLOGICZNA 

"KARTEL" ANNA 

JĘDRZEJKOWSKA
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 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182774943616252153226POLMED SPÓŁKA 

CYWILNA LIDIA 

MALTAZAR-CZERCZA

K, ALEKSANDRA 

RODAK

 0,2380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779297646452289806NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"KO-MED" S.C. 

KOWALSKI OSKAR, 

URSZULA 

UCHEREK-KOWALSK

A

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083568102009442108667FIRMA WANICKI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0420Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6180Filtry olejowe160107
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 0,0720Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,8320Tworzywa sztuczne160119

 0,4620Inne niewymienione odpady160199

 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4600Żelazo i stal170405

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717200006340078814Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Arkadiusz Krupowies

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729841846271104513INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ELŻBIETA 

MNOCHY-BOCHENEK

 2,0410Odpady tworzyw sztucznych0702133639036206462941585BROWAR 

OBYWATELSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508998665731088420PRYWATNA 

PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA 

DUO-MED 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ IRENA 

OGRODNICZAK

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318F45.31.A2725499566270011620ELKOP SPÓŁKA 

AKCYJNA
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 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161513990775771746065STAROSTWO 

POWIATOWE

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033629653466351629287Salon Urody NESSA 

Justyna Zmarzły

 0,0423Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501263839490016727Gabinet 

stomatologiczny 

EUA-DENT

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718534749541103615Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Aleksandra Toll
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 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400829059542515188BAWO S. C. 

BARTŁOMIEJ KOWAL, 

WOJCIECH ŻYDZIK

 0,0500Inne niewymienione odpady0601996302783837811004366STILL POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0300Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,3200Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,5000Tworzywa sztuczne160119

 0,0500Szkło160120

 1,1220Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802726829396421225260BLACHARSTWO, 

MECHANIKA, 

HANDEL ART. 

MOTORYZACYJNYMI 

GÓRECKI 

EUGENIUSZ

 0,0850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1050Filtry olejowe160107

 0,3400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,9020Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z270235892SZPITAL 

SPECJALISTYCZNY 

NR 2 W BYTOMIU

 1,3500Roztwory utrwalaczy090104

 100,8300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1620Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 15,8300Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 31,7100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,4200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9750Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 0,2950Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413761355741720210PRYWATNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

OKULISTYCZNY 

OPTIVISION S.C. 

MARZENA KUDŁA

 0,0830Aluminium1704022432732806521723282COMA-SPORT Sp. z 

o.o.

 6,6800Żelazo i stal170405

 0,1100Opakowania z papieru i tektury1501012407904825731089218F.H.U. MLEK Daniel 

Mlek Autoryzacja - 

Blacharstwo 

Pojazdowe

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania z metali150104

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3500Tworzywa sztuczne160119

 0,5500Szkło160120

 0,1600Aluminium170402

 1,4400Żelazo i stal170405

 0,3300Odpady zawierające rtęć060404DA15.41.Z1407123385242587483BIOAGRA-OIL S.A.

 3 119,6700Inne niewymienione odpady070199

 0,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2110Opakowania z drewna150103
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 0,2600Opakowania z metali150104

 0,0680Opakowania ze szkła150107

 5,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,2380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,5880Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,4000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0200Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 3,5000Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0950Chromiany (np. chromian potasowy, 

dwuchromian sodowy lub potasowy)

160902

 0,2500Drewno170201

 0,0630Tworzywa sztuczne170203

 6,1250Żelazo i stal170405

 0,1800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 369,9500  110.99Szlamy z biologicznego oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090707620205470172623APTEKA "BESKID" 

JADWIGA 

POLAK-MATLAK I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033627487556431766365NZLA Tuwim bis 

JOLANTA 

PROSTACKA, MICHAŁ 

PROSTACKI SPÓŁKA 

JAWNA

 0,5500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162436334648992557737KANCELARIA 

NOTARIALNA 

NOTARIUSZ LIDIA 

KONOPSKA-KULA

 1,2500Kwasy trawiące1101052429319699492191529Spółka Jawna 

"Inter-Plast"Z.Bodziach

owska-Kluza

 3,6000Inne niewymienione odpady120199

 0,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 67,3300Żelazo i stal170405

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775958956491886133NZOZ Centrum 

Medyczne  Bogusława 

Lasota

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427674876331024279BS BEAUTY STUDIO 

BEATA ZMARZŁY

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775302236482378041GRUPOWA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA S .C . 

JAŁOWIECKA-WADA

S LUCYNA , WADAS 

RAFAŁ

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732412846351259790INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA - 

ANDRZEJ NOWAK

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032781123218981191706PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

EWA TRAWCZYŃSKA

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208
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 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102I60.10.Z0126071645220002245CEMET S.A.

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,4800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DK29.56.B2782825376462651166PL EUROPAINTING 

Sp.z o.o.

 88,4800Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 2,0200Odpady proszków powlekających080201

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,0400Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 12,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,6400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,4700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2940Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,5100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1070Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 4,2600Drewno170201

 0,0400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 11,9400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1000Odpady tworzyw sztucznych0702132724652026510004678URZOŃ JANUSZ 

ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO - 

WDROŻENIOWY

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 153,6400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012717444506450005259ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWY GACMET 

PELAGIA GACKA, 

GIZELA GACKA 

SPÓŁKA JAWNA

 71,3600Żelazo i stal170405

 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515718145771830972Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020728420365481038940KRZYSZTOF 

SKÓRCZEWSKI 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKO-WETERY

NARYJNA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731990799541720360NOVA-DENT 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA dr 

n.med. MAŁGORZATA 

SKUCHA-NOWAK

 0,2610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721826405532088920NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"GRUPOWA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEKARZ 

RODZINNY" S.C. 

URSZULA BOCZEK, 

KRZYSZTOF RABEN

 0,0580Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726419696351015645Praktyka 

Stomatologiczna 

POKŁADNIK - SOJKA 

JOLANTA

 12,0400Opakowania z papieru i tektury1501011414204541132722222Media Markt Polska 

Bis  Sp.z o.o. Tychy 

Spółka Komandytowa 

(dawnej"SATURN 

PLANET SPÓŁKA Z O 

O TYCHY" SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 2,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729664306451092243MAŁGORZATA 

GIERLOTKA - 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161513836858641170817FIRMA 

POLIGRAFICZNO-WY

DAWNICZA AKAPIT 

GAJEK MAŁGORZATA

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092428620856441855685Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

PHARCON Grzegorz 

Dziadura

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032409448389690015810PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

GABRIELA 

GWÓŹDŹ-GOŁĘBICKA

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161500230005770402903KANCELARIA 

NOTARIALNA 

JOLANTA KASZNIA

 4,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010003421375740007415Gminna Spółdzielnia 

"Samopomoc 

Chłopska"

 11,3110Baterie i akumulatory ołowiowe160601DL31.40.Z2905414496611003060ETC plus Sp  z o.o.
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408153026271057185GOJ MAŁGORZATA 

Pracownia 

Techniczno-Dentystycz

na

 0,3310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130003221466381039662SĄD REJONOWY W 

PSZCZYNIE

 0,2510Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0440Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0037Aluminium170402

 0,8050Żelazo i stal170405

 1,3140Papier i tektura191201

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093619581506511396338P.W. MICHALINA 

PRZYCZYNA

 3,0000Skratki1908012723788806491004009Zakład Usług Wodnych 

i Kanalizacyjnych

 6,0000Zawartość piaskowników190802

 417,5000  100.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0703731695471027998NZOZ Centrum 

Medyczne "BIMED"

 1 682,9800Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180E40.30.A2707323146430000721Ciepłownia 

Siemianowice Sp. z 

o.o.

 7,8400Żelazo i stal170405
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033696718435732897647ENDERMOMED 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515000049491638856ARBE  AGNIESZKA 

KACZOROWSKA

 59,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070727426716380001806P.W. KONS-REM 

KITEL DUDA Sp.Jawna

 23,5000Odpadowa papa170380

 10,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 86,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050035057756291006357"TALIMEX" 

PRZED.PROD.HANDL

OWO 

USŁUG.EXPORT-IMPO

RT WALDEMAR 

MATURA

 4,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,6000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,3600Zmieszane odpady opakowaniowe1501066396874567792090814"ELEKTROMONTAŻ - 

POZNAŃ" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 25 762,5800Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503O90.02.Z2905261316570308784Hydrogeotechnika Sp. 

z o.o.
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 96,5800Odpady ciekłe i stężone uwodnione 

odpady ciekłe (np. koncentraty) z 

oczyszczania wód podziemnych 

zawierające substancje niebezpieczne

191307

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762243696451390503SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

ZBIGNIEW WOJTAS

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0360Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802033663404716282088551JOANNA 

PYRKOSZ-BIEGAŃSK

A PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

iVET

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709104256291034299DOSKOCZ JERZY 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

STOMATOLOGIA 

"DOSLUX"

 5,7500Opakowania z papieru i tektury1501011002256068321997314ECO-BEEF Sp. z o.o.

 28,1310Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0160Odpady tworzyw sztucznych070213F45.23.A2725361616420014590Państwowe 

Gospodarstwo Leśne 

LASY PAŃSTWOWE 

NADLEŚNICTWO 

RYBNIK

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0350Płyny hamulcowe160113

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,8960Żelazo i stal170405

 0,0986Sole i roztwory zawierające metale 

ciężkie

060313K73.10.G0000224736310200794Instytut Techniki 

Górniczej KOMAG

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0025Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0270Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1608Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,4320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082405488126262848131AUTO KAFER 

Marcelina Kawczyk

 7,6000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 2,1100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

03010524076379863125413414 Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,6080Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 4,2100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,7800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 4,6300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 14,2130Opakowania z papieru i tektury150101

 3,7360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1110Opakowania z metali150104

 5,0340Opakowania ze szkła150107

 1,5580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2990Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 14,5360Zużyte opony160103

 0,9540Filtry olejowe160107

 0,1900Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 6,8300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 58,6740Metale żelazne160117

 0,0000Metale nieżelazne160118

 1,8880Tworzywa sztuczne160119
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 0,6430Inne niewymienione odpady160199

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6610Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5760Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8770Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,2370Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 1,0220Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 15,9910Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0820Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0390Inne baterie i akumulatory160605

 0,1200  0.00Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0110Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 18,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,2650Drewno170201

 0,1600Tworzywa sztuczne170203
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 58,9800Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 4,0000Odpadowa papa170380

 2,1430Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,4500Aluminium170402

 58,5530Żelazo i stal170405

 1,7410Mieszaniny metali170407

 0,0000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,1730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0360Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401231886482364754PRAKTYKA 

LEKARSKA 

DENTYSTYCZNA 

TOMASZ GRELA

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 31,7000Opakowania z papieru i tektury1501010128337365242106963COCA - COLA HBC 

POLSKA Sp. z o.o.

 22,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 4,8930Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701042718326676340009948NEXTER 

COLOR-SYSTEM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,0000Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,4310Żelazo i stal170405

 3,8020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0721711225471844059NZOZ CENTRUM 

LEKARSKIE "ALFA" 

SPÓŁKA JAWNA 

RYSZARD SĘDZIAK I 

WSPÓLNICY

 0,0990Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030705251135470124162NZOZ "URSZULA" 

RYŻYCKI ANDRZEJ
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706714129371086383dobrakosmetyczka.co

m Anita Kepler

 0,3370Opakowania z papieru i tektury1501012432019486271253093FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA 

ROMANA STASIAK

 0,0677Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732746976351041890NIEPUBLICZNY 

STOMATOLOGICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

JOANNA 

ROGIER-JAWORSKA

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0038Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429057076342808406GRUPOWA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

FRESHMED S.C. 

ALICJA MOL I 

TATIANA MOL

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432555076482754656STUDIO URODY 

MAGDALENA 

BˇK-PANTULA

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160728511535530003612KANCELARIA 

NOTARIALNA Renata 

Olejnik
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433067886261769665Firma Handlowo 

Usługowa "Julia" 

JACEK NOWAK

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102278164967INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

lek. dent. BARTOSZ 

HOJDA

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,7000Odpady tworzyw sztucznych070213DN36.63.Z0707295025481398489"ADMIT" Spółka jawna 

- Joanna i Adam 

Mitręga

 0,1200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1200Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,4300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 48,9530Opakowania z papieru i tektury150101

 70,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,4150Zmieszane odpady opakowaniowe150106

2772



 16,6700Opakowania ze szkła150107

 0,3800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 26,1320Aluminium170402

 0,0000Żelazo i stal170405

 17,0800Mieszaniny metali170407

 22,3280Tworzywa sztuczne i guma191204

 5,8300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082732608506442064514USŁUGI 

PRZEWOZOWE IREX 

KOZIEŁ IRENEUSZ

 0,7500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,5000Zużyte opony160103

 0,5100Filtry olejowe160107

 5,2200Metale żelazne160117

 0,0600Inne niewymienione odpady160199
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 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2000Opakowania z papieru i tektury1501012780737339542442437ARAD 2 SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1690Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709548426451046740SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JOANNA 

RADWAŃSKA-CZEMP

IEL

 0,0320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130007224376341898784III LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄC

E IM. ADAMA 

MICKIEWICZA

 0,1930Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0260Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032720860776461158133SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA, 

PEDIATRA 

KRZYSZTOF GEMZA

 14,8230Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052433221616482768859PROTOR sp. z o.o. S. 

K.

 0,4000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111
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 1,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,6700Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 65,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 157,5400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 566,9800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 44,6950Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 5,7200Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 25,3000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 1,4700Inne niewymienione odpady130899

 5,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,5400Opakowania z metali150104

 9,8800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 7,2300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 22,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 19,6000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 3,6800Filtry olejowe160107

 1,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 881,7600Metale żelazne160117

 2,0400Tworzywa sztuczne160119

 0,4500Szkło160120

 1,1400Inne niewymienione elementy160122

 5,2600Inne niewymienione odpady160199

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 13,0790Inne baterie i akumulatory160605

 574,0900Inne niewymienione odpady160799

 8,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,8500Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 4,9100Żelazo i stal170405

 0,4430Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,9600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,1400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,2880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082711972546340130265AUTO KOMPLEX 

MARIAN DOMAGAŁA

 0,0300Filtry olejowe160107
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 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0001Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1503512175741135061PRYWATNY 

INTERNISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

LEK.MED.CHORÓB 

WEWN.WALDEMAR 

ROBAK

 1,4600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.B2701768606350002534MUCHA S.J.

 15,2080Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,4820Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,6500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,6040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0910Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2880Filtry olejowe160107

 0,3350Metale żelazne160117

 0,7370Metale nieżelazne160118

 1,7530Tworzywa sztuczne160119

 1,5730Szkło160120
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 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0640Aluminium170402

 1,8730Żelazo i stal170405

 0,0160Opakowania z papieru i tektury1501010704575705470130317Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe PUH 

„GAMIX“ Franciszek 

Gandor i Stanisława 

Gandor

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022408120486462682020INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

PUDEŁKO WOJCIECH

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730934706411570989GABINET 

STOMATOLOGICZNY I 

PRACOWNIA 

PROTETYCZNA LEK. 

STOM. ANDRZEJ 

MOROŃ

 0,0050Odpady agrochemikaliów zawierające 

substancje niebezpieczne, w tym 

środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne)

020108A02.01.A2725362966390003592PAŃSTWOWE 

GOSPODARSTWO 

LEŚNE LASY 

PAŃSTWOWE 

NADLEŚNICTWO 

RUDY RACIBORSKIE
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 4,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,4600Żelazo i stal170405

 2,4000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0300Aluminium170402DL33.10.A2409265336381740144FAKTORIA SPÓŁKA 

JAWNA M. H. 

SZAFARCZYK

 0,3700Żelazo i stal170405

 0,6400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3200Tworzywa sztuczne i guma1912042410640009491523001Centrum Ogrodnicze 

DAWID Marzena Dawid

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2400685615732438980Prywatna Poradnia 

Położniczo 

Ginekologiczna Piotr 

Pogorzelski

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093674544329691625261FARMACJA OPOLE 

Sp. z o.o.

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102766309226471902716PPHU GROT TKOCZ 

ANNA
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 0,0040Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4500Żelazo i stal170405

 7,5460Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DJ28.75.B2738088006342256007JOWIX-TROMET Sp. z 

o.o.

 0,3100Odpady proszków powlekających080201

 3,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 44,7900Żelazo i stal170405

 1,5200Mieszaniny metali170407

 3,7400Odpady tworzyw sztucznych0702130722725509371504550NAVI II Marek Brańka

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,5600Tworzywa sztuczne170203

 17,5400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2781670269690341544PHU  Usługi dla 

Motoryzacji Damian 

Slany

 0,0820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0990Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,1300Filtry olejowe160107

 0,0320Płyny hamulcowe160113

 0,0900Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408608925471538807INSTYTUT 

MEDYCYNY 

ANTI-AGING Krzysztof 

Ptak

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400389566491635626Indywidualna Praktyka 

Lekarska 

lek.stom.Katarzyna 

Kotwicka

 0,0135Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415469626331681936F.H.U. - PAWCIO 

PAWEŁ 

WOJCIECHOWSKI

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728960436291024496NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"PRYWATNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA" 

KATARZYNA 

JĘDRUSIK-NAGŁY

 0,0024Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022721569266510009523GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PERSZEWSKI ADAM
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 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0172Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1200Odpady tworzyw sztucznych070213DA15.85.Z0725721639372322762"CZANIECKIE 

MAKARONY" Sp. z 

o.o.

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0110Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania ze szkła150107

 0,0520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,0450Żelazo i stal170405

 0,0114Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412576439372600764CENTRUM 

REHABILITACJI 

J.W.MOSKAL 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733240306481925854SIKORA ALICJA 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

PEDIATRYCZNY

 0,0230Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.12.Z2767066836412186885Przychodnia Rejonowa 

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej

 0,4120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 46,2350Inne niewymienione odpady070299DL31.61.Z2733918656521377785Valeo Electric and 

Electronic Systems 

Sp. z o.o. (zakład 

VES)
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 35,8400Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 1 957,6790Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 28,1550Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3210Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 10,4730  8.15Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 15,1830Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 5,1070Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1 034,2590Opakowania z papieru i tektury150101

 125,0940Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 739,8440Opakowania z drewna150103

 0,0310Opakowania z metali150104

 1,2680Opakowania ze szkła150107

 25,8020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 42,8600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 882,7240Metale żelazne160117

 668,7050Metale nieżelazne160118

 17,1460Tworzywa sztuczne160119

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 7,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 45,4240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0940Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2040Szkło170202

 3,6590Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033667522226272009969Strefa Urody Bożena 

Żak

 0,0920Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132723313709542248741Centrum Dziedzictwa 

Przyrody Górnego 

Śląska

 0,1170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1590Opakowania z papieru i tektury1501013697555636482787816DOROTA WOLNY 

PHU "AMNEZJA"

 0,0381Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2734283389541232956NZOZ ALFA - MED 

Rafał Wilk

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Odpady tworzyw sztucznych0702132400205315472017708BIELSKIE OBICIA 

ZGRZEBLNE GRAWI 

ANDRZEJ WILCZ, 

GRAŻYNA RUP 

SPÓŁKA JAWNA
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 0,3000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 131,4600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012768310756351633254TECHNIKA 

DIAMENTOWA Sp. z 

o.o.

 29,5800Opakowania z papieru i tektury1501013015602307822513166SERENO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,8800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052718388596380011101FIRMA 

TRANSPORTOWA 

PIOTR MÜLLER

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5500Zużyte opony160103

 0,0450Filtry olejowe160107
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 0,0450Tworzywa sztuczne160119

 0,1350Inne niewymienione elementy160122

 0,2630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033667902346462951201CENTRUM 

MEDYCZNE 

INMEDICO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1502240749490376503Gabinet 

Stomtologiczno-Ortodo

ntyczny LEK.STOM.  

DOROTA 

ROSPĘDEK-MAŹNIE

WSKA SPECJALISTA 

ORTODONTA

 2,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012433414319371511768OGRODZENIA Z 

BIELSKA Mariola 

Pomorska

 10,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012725782316411005278JERZY JATCZYSZYN 

PBUH JAGLI-POL

 12,5800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 15,6200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 2,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082405200679691190679AUTO SERWIS 

WOŹNICA

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 1,3000Zużyte opony160103

 0,2900Filtry olejowe160107

 0,0800Płyny hamulcowe160113

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1200Aluminium170402

 2,2400Żelazo i stal170405

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092781812796471524668FOLWARCZNY ADAM

 4,7200Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223687945615472187706AKATEX Sp. z o.o.

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0168Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413076545481503325Wikamed Joanna 

Skarwecka

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104N85.14.A273535896SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZOZ 

OŚRODEK 

REHABILITACJI DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNY

CH

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726166356311530111Praktyka Lekarska 

Bożena Flis-Raniowska
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 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092766663706272360425M&R PILCH Spółka 

Jawna

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721273856521019620KRZYSZTOF POLAK 

ZESPÓŁ GABINETÓW 

LEKARSKICH

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023699639076443457641Przychodnia 

Weterynaryjna MALI 

PRZYJACIELE Aneta 

Kozłowska

 0,0110Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.53.B0081738526340126068DAGMA Sp. z o.o.

 5,3520Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 1,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0120Inne niewymienione odpady070299I60.10.Z2721926846320000051DB CARGO Polska 

S.A.

 19,9700Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 8,9570Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 12,0700Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,1490Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 84,1400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 19,1900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 45,0930Inne niewymienione odpady120199

 5,1150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 25,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8760Inne niewymienione odpady130899

 3,1340Opakowania z papieru i tektury150101

 5,2740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,9780Opakowania z drewna150103

 1,9870Opakowania z metali150104

 25,7860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,9610Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 85,9080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 472,4800Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 6,7870Filtry olejowe160107

 1 074,0000Metale żelazne160117

 4,1900Metale nieżelazne160118

 6,1830Tworzywa sztuczne160119
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 1,0000Szkło160120

 19,9800Inne niewymienione odpady160199

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 23,6050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 9,6600Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 282,2000Inne niewymienione odpady160799

 1 033,9100Żelazo i stal170405

 9,0300Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 4,9900Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407719876482414742PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

"EDENT" EWA 

PIŁATOWSKA

 0,0290Opakowania z tworzyw sztucznych1501020005691836462444102MIEJSKI OŚRODEK 

SPORTU I REKREACJI

 0,0380Opakowania z metali150104

 0,0040Tworzywa sztuczne160119

 0,0546Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0085Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0220Baterie i akumulatory ołowiowe160601

2791



 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433123526312650395Centrum Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego 

Województwa 

Śląskiego w Gliwicach

 1,6400Odpady tworzyw sztucznych0702132723608976311009526PRZETWÓRSTWO 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

HANDEL HURT- 

DETAL EKSPORT- 

IMPORT MARIAN 

PORDZIK

 0,0007Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022730821306421508851CZECH-SIONEK LIDIA

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1260Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110G52.11.Z1515624718992367273KAUFLAND Polska 

Markety Sp. z o.o. Sp. 

K.

 4 875,4453Opakowania z papieru i tektury150101

 255,4669Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 124,8800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 21,8630Opakowania ze szkła150107

 0,0760Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,7270Inne niewymienione elementy160122
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 0,4680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2370Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 21,7225Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 669,4360Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 221,0200Inne baterie i akumulatory160605

 1,6250Żelazo i stal170405

 486,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.B2722708986480001295Zabrzańskie 

Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. 

z o.o.

 0,0240Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0430Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 5,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 65,2000Żelazo i stal170405

 3,4000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 3,6000Papier i tektura191201

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z2710273456510003791"ESKULAP" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502169915731431042NZOZ  WOLSKI Wolski 

Paweł

 0,5160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033630431755472156893SAN-MEDICAL Sp. z 

o.o. Sp. komandytowa

 0,0410Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 125,7400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012405208776462749959Industrie Lisa Poland 

Sp. z o.o.

 0,4700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 363,2500Żelazo i stal170405
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 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726202756341271625Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Ireneusz Bielecki

 0,0860Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012782724386462646389BARTEC POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0280Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,7300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1680Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,9060Odpadowa tkanka zwierzęca0202020727426135471948474ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO 

"CZADERNA" 

SPÓŁKA JAWNA

 0,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

2795



 0,4230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782084176443184114JEDYNKA 

PRYWATNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

R.PAWŁOWSKI, 

M.STOLARCZYK-PAW

ŁOWSKA S.C.

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030708423809371193162Szimke Ewelina 

SALON FRYZJERSKI 

"VIVENTY"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030081790406451008840GRZEGORZ 

KASPRZAK - ZAKŁAD 

OPTYCZNY

 0,0500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406032766356586450006170ZAKŁAD ROBÓT 

ANTYKOROZYJNYCH 

FRYKAR PIOTR LISEK

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501010013882205731033347REGIONALNY 

O¦RODEK 

DOSKONALENIA 

NAUCZYCIELI "WOM" 

W CZĘSTOCHOWIE

 0,3800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1770Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,8510Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0340Żelazo i stal170405

 0,0800Mieszaniny metali170407

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160723461075471919886SZAREK I 

WSPÓLNICY "KLON" 

Sp. z o.o.

 0,0340Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180010040232220041226MIEJSKA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA W 

MYSŁOWICACH

 22,0600Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.81.A3513705936772001646LAMBERTZ POLONIA 

Sp. z o.o.

 913,7480Opakowania z papieru i tektury150101

 154,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,4600Opakowania z metali150104

 224,9800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,5800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,8800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032766862076252099366FHU "VETMAR" 

MARIUSZ SIERKA

 0,0760Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.14.Z3505534526790028986Centrum Elektroniki 

Stosowanej „CES” Sp.  

z o.o.

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0630Filtry olejowe160107
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 0,0230Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,6400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082430873466332231388"UNIWAR" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,0200Zużyte opony160103

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733226706511016867SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI - 

GINEKOLOGICZNO- 

POŁOŻNICZY 

WŁODZIMIERZ 

PIASKOWSKI

 0,0390Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802031509848275731020617ZOFIA 

CHOJNACKA-SAŁAGA 

PHU ZOMAR

 0,0006Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501614749490042883HALINA WINCZO 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY I 

MAGNETOSTYMULAC

JI

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032714433226381011238BOŻENA 

BŁASZCZYK-KUŚ 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA
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 0,2130Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203043027678547822573375FLUO Sp. z o.o.

 32,2960Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0330Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 18,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052714321696331046192PIECHURSKI JANUSZ 

Firma 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowa "DOMLUX"

 0,8000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,1550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407141049691399327JOJKO DANUTA 

NOWARIS

 57,9000Opakowania z papieru i tektury1501012431136412220895307GRANDPI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4500Zużyte opony160103

 1,1520Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160083766806340131017Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Produkcyjne 

EXLAND Sp. z o.o.

 33,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132765232676441027712P.W. 

"UTECH-SYSTEM" 

Ryszard Malman

 0,2770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,5500Żelazo i stal170405

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033639935706412536629MAGNIFICA EWELINA 

KOPIECKA

2800



 0,9700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031519842265732481177RUDZIŃSKI I 

PARTNERZY 

LEKARZE 

STOMATOLODZY - 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506521665731077474SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA HALINA 

STOLARCZYK 

BISKUPEK

 0,0800Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701041500002455751096233 Skubała 

Jan-BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO 

SAMOCHODOWE

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2900Tworzywa sztuczne160119

 0,0900Szkło160120

 1,9500Żelazo i stal170405

 0,0260Odpady tworzyw sztucznych0702132721268596320012249ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWY ZNICZ 

BARBARA LOCH I 

KATARZYNA 

KLUCZEWSKA S.C.

 5,7990Opakowania z papieru i tektury150101

 5,2950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

2801



 0,1500Opakowania z drewna150103

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,5810Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Szkło170202

 0,1350Tworzywa sztuczne170203

 0,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 4,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,1700Opakowania z papieru i tektury1501012765513126272348246KAREL 2 Sp. z o.o.

 1,6020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412907356452491407LUXARMED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

2802



 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140035072256320007082NOWINEX ZOFIA 

ROCZKALSKA,TADEU

SZ JĘKOSZ SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092429758145532511086"BONUM" 

P.KRAWCZYK I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427388606342506237INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MONIKA 

LEMBRYK-KUDELKO

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130007225786342386603Szkoła Podstawowa Nr 

36 w Katowicach

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Papier i tektura191201

 0,0920Odpady proszków powlekających0802012401800165732616660P.P.U.H. "WAJAX" 

S.C.

 0,0940  0.09Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 0,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0970Opakowania z drewna150103

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0006Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 37,7500Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z2724757496421008717LESZ Sp. z o.o. 

Eugeniusz Adamiec

 29,6500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 8 356,0500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012729594246441057400TIMKEN POLSKA Sp. 

z o.o.

 745,7300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,7620Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 958,4770Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 572,8400Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 85,0600Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 48,5600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 445,2800  17.81Wodne ciecze myjące120301

 198,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 101,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 24,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 80,9200Opakowania z drewna150103
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 7,3400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 102,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 308,4400  30.84Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 22,6800  0.23Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

191105

 0,0154Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707348745481384211BIAŁOŃ RENATA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNEJ

 2,0630Inne niewymienione odpady020299DA15.13.A2776868536391792071Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego "MAXPOL" 

Sp.z o.o

 0,7890Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2540Opakowania z drewna150103

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

2805



 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404951805471902590IWONA 

SURMA-PETLIC 

STUDIO 

FRYZJERSKIE 

"OLIWIA"

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706829876251052523BEATA 

RUSZCZYŃSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033676129606321963248Studio Tatuażu 

Magdalena Chechelska

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781745816472221964DZIERŻĘGA DARIUSZ 

PRODUKCJA 

TRUMIEN - USŁUGI 

POGRZEBOWE

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4200Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602DK29.43.A2712789466480015222TRESSO Sp.  z o.o.

 54,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012705833402220009369"INSTALEX" s.c. 

Teresa Urbańczyk - 

Anna Zielazny

 32,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 510,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735753706261458563NZOZ Stomatologia 

DENTIS Barbara 

Boczarowska-Jarek

 0,5800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052731057019690699702MECHANIKA 

POJAZDOWA 

CZERWIŃSKI 

CZESŁAW

 1,6600Żelazo i stal170405

 0,0408Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434152766423184660JARO - JACEK I 

IWONA ROMAN 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 9,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012428125906462926930MORIS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 22,8600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,0800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2420Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 262,8300Żelazo i stal170405

 2,8300Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723299595471902992NZOZ "MEDYK-7" Sp. 

z o.o.

 0,0620Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012733040046351351314NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"PORADNIA CHORÓB 

PIERSI, PRACOWNIA 

USG" MAREK KAREL

 0,0040Roztwory utrwalaczy090104

 0,0100Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1270Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082783465569691298307BAGER KUKLIŃSKI 

MICHAŁ

 0,0210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2310Filtry olejowe160107

 65,6300Odpady tworzyw sztucznych070213DB17.40.A2403390085732653885TKTEX Sp. z o.o.

 55,3800Inne niewymienione odpady080499

 1,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723691145471578379NIEPUBLICZNY 

STOMATOLOGICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MED-1" PAWEŁ 

BIEROŃSKI

 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052403030806381221817GAZ - GUM P H U 

DARIUSZ JANOSZ

 0,1900Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0500Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 0,0810Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Płyny hamulcowe160113
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2765805036311078639INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA  DR 

N.MED.WOJCIESZEK 

KRZYSZTOF

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033600293125532516830Salon Kosmetyczny 

"Zacisze piękna" 

Katarzyna Kupczak

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F1504013699490785940ANNA 

SZPĄDROWSKA 

NZOZ 

LABORATORIUM 

ALERGO 

DIAGNOSTICS

 0,3730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405543409542578177NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "PROF 

BIS MED" ANNA 

DUDA-PIETROWSKA,

BARBARA 

DUDA-RASZEWSKA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,4800Odpady tworzyw sztucznych0702132715751186310102399PRZEDSIĘBIORSTWO 

"ELSIT" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0590Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7420Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0000Ołów170403

 2,0440Żelazo i stal170405

 0,1685Cyna170406

 0,0360Mieszaniny metali170407

 1,6600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z2702344969541302823Fundacja UNIA 

BRACKA

 1,6750Roztwory utrwalaczy090104

 0,3600Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,1850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,8480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,6180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8,4040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,7410Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0110Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1780Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,9200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010083722445470085947PPHiU "Axiom" Sp. z 

o.o.

 1,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,6250Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409649476422730675SOLO UNA IZABELA 

HELER-BRUNNÉ

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096345937337831591473"FARMACJA UNO" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,2000Zużyte opony1601033654188406431767471LOJA TRUCKS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0009Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102775487086312123313Salon Fryzjerski KN 

Katarzyna Nowak

 1,4500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802715083466412216801MIEJSKIE 

PRZEDSZKOLE NR 31

 1 000,0000Tworzywa sztuczne i guma1912043652552956351839375Made For Fishing 

Michał Wyrwa
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 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102737413256422496653FHU "SWIERCZYNA" 

S.C. SWIERCZYNA 

TOMASZ, 

SWIERCZYNA JACEK

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,0600Zużyte opony160103

 0,2300Filtry olejowe160107

 0,5200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033634500415732493602Brylant Dent Paweł 

Łęcki Lekarz 

Stomatolog

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033619608326472243658GABINET 

KOSMETOLOGII 

ESTETYCZNEJ I 

PODOLOGII 

KAROLINA SOBIK

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781266716461834054GABINET 

KOSMETYCZNY 

"ANNA" ANNA CIWIŚ
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 1,8900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412039436431740006ATRIA MED Sp. z o.o.

 0,1056Opakowania z papieru i tektury1501012780666156451994773Bazylia Maciej 

Kaczmarek

 0,0216Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766374626491218992REMEDIUM-DENT 

URSZULA 

ROMANOWICZ

 0,6700Żelazo i stal1704050034973956390001831KAREN DARIUSZ 

CZERNIAK SPÓŁKA 

JAWNA

 473,0200Inne niewymienione odpady070299DH25.13.Z1406856245252379415DTR VMS POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0700Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 55,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3700Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 7,6300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 84,0900Metale żelazne160117

 0,8900Metale nieżelazne160118

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,8000  1.20Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 3,4800Tworzywa sztuczne170203

 0,0120Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802013605282456312367452Gabinet Weterynaryjny 

Iwona Glinka

 178,4500Opakowania z papieru i tektury1501012436611309542750469MAKAR BAKALIE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 42,7450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0910Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,3230Żelazo i stal170405

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,7720Zwroty kosmetyków i próbek070681DH25.22.Z2769027406351641621"SIMPLEX" Sp. z o.o.

 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

2815



 4,6360Opakowania wielomateriałowe150105

 0,4540Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,4240Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031401518686781630732ZDZISŁAW KOŁOS

 117,7800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043631834855562761540PPHU CLASSIC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,8620Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080727162025471820142P.H.U. 

"AUTO-IMPORTER" 

IRENEUSZ FURCZYK

 0,1240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 11,0400Zużyte opony160103

 0,6620Filtry olejowe160107

 0,2920Płyny hamulcowe160113

 2,6660Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 896,6460Metale żelazne160117

 11,5760Metale nieżelazne160118

 19,7390Tworzywa sztuczne160119

 5,3190Szkło160120

 9,1660Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 4,1680Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6240Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2764610466251340222BARBARA WŁOCH 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706612126311423059NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

OPTIMED ELŻBIETA 

CIEŚLICKA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031500596529490817841Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Dariusz Wróbel

 313,2800Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

0101022767722146272374901EKO-PLUS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0240Wodorotlenek wapniowy060201

 0,0770Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 87,6800Żelazo i stal170405

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182765131456461986404VERTECH PROJEKT 

GRZEGORZ HAJOK
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 3 519,9200Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503K74.20.A0081315005260210895ARCADIS Sp. z o.o.

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502796495771346176NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ I 

SPECJALISTYCZNEJ 

RODZINA 

JASTRZĘBSKA ZOFIA

 2,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083680981465223099831"EPIROC POLSKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z drewna150103

 0,5250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6950Filtry olejowe160107

 0,1100Tworzywa sztuczne160119

 0,0600Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,2200Inne niewymienione elementy160122
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721273796521037888DZIADOŃ-WIETRZNY 

ALICJA 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0343Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020027596575741048899PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA W 

KRZEPICACH 

S.C.W.KACZMAREK 

S.OLEJNIK

 13 862,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101G51.57.Z2403982879491868616Z.U.H. "Mega-Pol"

 40,0000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 785,3800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 18,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 30,9600Drewno170201

 152,8000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0000Aluminium170402

 2 002,8800Żelazo i stal170405

 2 580,0000Mieszaniny metali170407

 5 700,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 4,5000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142431764466342815263KANCELARIA 

NOTARIALNA HALINA 

MIKOŁAJCZYK, 

AGNIESZKA 

MIKOŁAJCZYK - 

NOTARIUSZE 

SPÓŁKA CYWILNA

 565,9800  118.01Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 03 03 

10

030311O90.01.Z2761650466462379497OCZYSCZALNIA 

ŚCIEKÓW CZUŁÓW 

Sp. z o.o.

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,1400Skratki190801

 3,0200Zawartość piaskowników190802

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419815635751833068Tatiana Jasińska 

Indywidualna Praktyka 

Lekarska ESTI CLINIC

 0,0140Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022733146306421688451ALEKSANDRA CZECH 

NIEPUBLICZNY 

STOMATOLOGICZNY 

ZOZ

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130000242889541980374ZESPÓŁ SZKÓŁ 

ZAWODOWYCH NR 3 

IM. ADAMA KOCURA

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718362116430011073Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Danuta Szatan

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092705126766310202037APTEKA 

"PHARMACON" MGR 

FARM.RENATA ZIĘBA

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0157788255252306037POLIFARM Sp. z o.o.

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501010727997489372363376EUROBOLT SPÓŁKA 

JAWNA B. 

BRENSKOTT R. 

BRYLSKA

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,6800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012720344076330005021"AZIS" - MINING 

SERVICE Sp. z o.o.

 3,9040Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 6,8600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,4100Aluminium170402

 16,9630Żelazo i stal170405

 23,5500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0350Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092780784816461842438Apteka EVITA, Ewa 

Ptasik-Wójcik

 0,0424Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022760476546422497492MARINE ZOO 

AFRYKA KRYSTIAN 

SOBIK

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080705678385481025736KOCZWARA JAN 

NAPRAWA 

POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

STACJA KONTROLI 

POJAZDÓW

 0,3000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1000Filtry olejowe160107

 1,1000Żelazo i stal170405

 0,1850Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802415413382220685478BAR AMADEUSZ 

SONIA 

BARON-BUDNIAK

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031514024775771171742GABINET 

OKULISTYCZNY 

URSZULA PAŚ
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2408509366423032795NZOZ FEMED 

SŁOMCZYŃSCY - 

LEKARZ I POŁOŻNA 

DYPLOMOWANA - 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092779611186391815300DZIEWIĄTA APTEKA 

ZDROWIT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.13.Z2782828626422645395Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Leszek Oleś

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,7400Inne niewymienione odpady070299DJ27.10.Z2731554846291328871Huta Bankowa Sp. z 

o.o.

 41,1000Nieprzerobione żużle z innych 

procesów

100202

 2 861,3800Zgorzelina walcownicza100210

 0,7800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3520Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 9 274,4840Inne niewymienione odpady120199

 7,9200Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 6,4400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 3,3300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 7,2630Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Zużyte opony160103

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1950Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,0000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 0,9800Tworzywa sztuczne170203

 4,8000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 4,8800Papier i tektura191201
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 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033627144726272743209BIOMEDCOMPLEX 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0507Opakowania z papieru i tektury1501012431768195771207842F.H.U. EDYG EDYTA 

GOCYŁA

 0,0441Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521843215732583216PRYWATNA 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

EMDENT S.C.

 8 390,0300Odpadowa serwatka0205800004381796560000033OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA

 93,4400Odpady tworzyw sztucznych070213DK29.23.Z2767681356342383421"JBG - 2" Sp. z o.o.

 70,1200Odpady proszków powlekających080201

 0,2850Zgary inne niż wymienione w 10 08 10100811

 21,0400Osady i szlamy z fosforanowania110108

 1 962,5600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 29,5300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2200Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 1,7000Inne oleje hydrauliczne130113

 0,2430Freony, HCFC, HFC140601

 1,5100Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 74,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 177,2000Opakowania z drewna150103

 0,1470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 56,9200Szkło160120

 4,7270Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 30,8200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 30,0000Żelazo i stal170405

 17,2650Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103DL33.10.A2765278976272341988NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

STOMA S.C. ADAM 

RABSZTYN, TADEUSZ 

LORTZ

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,2020Żelazo i stal1704055315677507491185678GROS Firma 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowa Henryk Gros

 501,6980Metale żelazne191202
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 0,4000Odpady tworzyw sztucznych0702132734438006350000469Huta "Łaziska "S.A. w 

upadłości układowej

 1 500,5000Żużle z produkcji żelazokrzemu108001

 6 049,1000Inne niewymienione odpady108099

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1910Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Skratki190801

 10,8000Zawartość piaskowników190802

 167,6000  99.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z2736251806441986973PAWEŁ MOLGA

 8,6400Opakowania z papieru i tektury1501010013892011130017933"DSV ROAD" SP.z 

o.o.

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709041500897075731020741PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"REZ-DROGPOL" S.C.

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778862046442291842GABINET 

KOSMETYCZNY 

MISZCZAK 

MAŁGORZATA
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 42,7000Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z2409082166511682446ZAKŁADY TECHNIKI 

KOMUNALNEJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 15,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418121006291043393INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA WRÓBEL 

JOLANTA

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031500927969490047627GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

OBOLEWSKA
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 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428299236471449808PERFECT IZABELA 

BARANEK

 0,0062Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2778577636461452370Apteka 

Prywatna"MARTA"  

Jolanta Szarowska

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032737957306311541273Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna lekarz 

dentysta Elżbieta 

Musiał-Szajkowska

 85,4500Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011120705825599370010159TERMO-SZKŁO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130706008505481017381F.H.U.T "AUTO - 

TRANSPORT" 

BRUNOWSKI 

KRZYSZTOF

 0,0950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1610Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800007706206440012430SPOŁEM 

POWSZECHNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW

 0,0240Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202032911747708631049959Biuro turystyczne 

"Dartur" Dariusz 

Bińczak
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 5,2000Skratki1908011513984745751865128GMINA PAWONKÓW

 10,4000Zawartość piaskowników190802

 10,6000  1.48Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416389542220754972Agnieszka Dudoń 

"LUXURY Make Up 

Studio"

 0,0140Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180034474286450000641"LOI-POLAND" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,5800Żelazo i stal170405

 3,6800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436992795482667773ANNA HILDEBRANDT 

LEKARZ DENTYSTA

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501011232087396793103808SHY LAB 

MAGDALENA 

KOWALEWSKA
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 9,2000Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181G51.23.Z2402597696492171040PELON ZDZISŁAW 

PELON EWA"PELON 

ZE" S.C.UBOJNIA 

ZWIERZĄT RZEŹNYCH

 0,6660Odpady tworzyw sztucznych0702133638135846292474089GUMITEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 8,0000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,0880Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206012409128219691521308KWALITA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,8500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 8,1300Opakowania z papieru i tektury150101

 3,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1500Opakowania z drewna150103

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,0170Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DH25.22.Z0005997645260300428INCO-VERITAS S.A.
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 9,1610Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 42,8820Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,3200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 12,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 24,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,1910Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3600Zużyte opony160103

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 383,4810Tworzywa sztuczne i guma1912043605476106462936584RG RECYKLING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 71,0800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 30,4200Zgorzelina walcownicza100210DJ28.51.Z0722789895482196492PROMOT Zakłady 

Metalowe Sp. z o.o.

 190,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,6700Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0050Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0180Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 2,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 6,1050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 883,0130Metale żelazne160117

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0160Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033656191719691620542Instytut Kosmetologii i 

Trychologii - 

Laboratorium Piękna - 

Aleksandra Jaśkowiec

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716735366481031134SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR N. 

MED. ANDRZEJ 

WOJCIESZEK

 1,2290Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DN37.10.Z2401096566490001693Stacja Demontażu 

Pojazdów EKO-R

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,3600Zużyte opony160103

 0,3000Filtry olejowe160107
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 0,0500Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0250Płyny hamulcowe160113

 0,3500Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 227,9300Metale żelazne160117

 15,5180Metale nieżelazne160118

 11,9500Tworzywa sztuczne160119

 5,4200Szkło160120

 0,0150Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 2,1800Inne niewymienione odpady160199

 2,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 15,0000Odpady tworzyw sztucznych0702132411399039492111281DRUKARNIA VIPER 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,4000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 10,3000Inne niewymienione odpady080199

 0,0330Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6000Opakowania z metali150104

 0,4400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 291,0000Papier i tektura191201

 0,0293Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182715054549690881619URZĄD GMINY 

ORNONTOWICE

 0,0102Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 1,1800Opakowania z papieru i tektury1501012780633676272471478PROFIL-MET SPÓŁKA 

JAWNA JASIŃSKI, 

LEITER

 0,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,8000Żelazo i stal170405

 23,5040Metale żelazne191202

 1,3530Metale nieżelazne191203

 0,1750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022429749736392004118CENTRUM ZDROWIA 

DLA ZWIERZĄT 

SPÓŁKA CYWILNA 

FITA MONIKA, 

KOŁODZIEJ-SORDYL 

BARBARA

 3,8280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501108526482186131296056KRZYSZTOF 

WCZEŚNIAK DDD-1

 0,0025Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107F45.25.E0728146505471966153ARNIKA Sp. z o.o.

 1,8600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 51,7000Opakowania z papieru i tektury1501016709900507960069371Global Cosmed Group 

S.A.
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 20,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 26,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0092Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2733227696511436724MAŁGORZATA 

GROBERT-ZASTAWN

A PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,4550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780908106472308688Graczyk i Wspólnicy 

sp. z o.o. Centrum 

Medyczne 

MEDHOUSE

 2,8900Opakowania z papieru i tektury1501011002312517272683560ORMAZABAL 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,3500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 50,7800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,6900Żelazo i stal170405

 1,0500Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201031515070359490031075HENRYK 

STAWIARSKI Firma 

Produkcyjno-Usługowa 

STALTIM

 0,0200Inne niewymienione odpady120199

 0,7420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404098036431699462NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

EURO-KLINIKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0430Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Opakowania z drewna1501032733692166422641492NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

STOMATOLOGICZNY 

S.C. BEATA I LESZEK 

GORYWODA

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,2500Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G50.10.B0700356335470243174Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe 

Andrzej Karwala
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 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767089146441102193SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

WOJCIECH 

PAWŁOWSKI

 0,0360Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032701177806420401341BSM GRZESICZEK 

MARIUSZ

 9,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DK29.52.A2735859316381435033PATENTUS S.A.

 825,5300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 39,3400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 4,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,8400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709565006461074643DUGACZ-BOŁDYS 

TERESA PRYWATNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY
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 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030709078085471790783STUDIO-DENT Rafał 

Stańczyk

 0,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056345290727811738708Bax Baumaschinen 

Sp. z o.o.

 0,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,2300Żelazo i stal1704052705000356340141010HPLAMPY SPÓŁKA 

CYWILNA ANDRZEJ 

HAUFFE I 

KATARZYNA HAUFFE

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033692949845471931640"Mobi - Ania" Mobilne 

Usługi Kosmetyczne 

Anna Bartków

 0,0600Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.11.Z2401330286312460476NZOZ VITO - MED Sp. 

z o. o.

 16,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 6,2820Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1680Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0860Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011122715649366270005074LABEX ANDRZEJ 

GREIFF

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090706072885471044548Apteka SANTE S.J. 

MAŁGORZATA 

GROMELSKA, EWA 

KAMIŃSKA

 0,0050Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811515721569491751475GUARDIAN 

CZĘSTOCHOWA Sp. z 

o.o.

 0,0300Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 3,3000Wodorotlenek amonowy060203

 12,3000Wodorotlenek sodowy i potasowy060204

 0,0500Inne wodorotlenki060205

 7,7400Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 793,6900Odpady z przygotowania mas 

wsadowych inne niż wymienione w 10 

11 09

101110

 5 908,8600Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 17,9400Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne

101115

 138,0600Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

11 15

101116

 63,1600Wybrakowane wyroby101382

 2,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,6900Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 12,2700Inne niewymienione odpady120199
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 0,3400Wodne ciecze myjące120301

 6,1300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,2950Syntetyczne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

130308

 0,8200Inne niewymienione odpady130899

 67,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 24,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,4000Opakowania z drewna150103

 0,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,0550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,3700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 16,9800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,4120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,9350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0300Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,5000Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 716,6400Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych zawierające 

substancje niebezpieczne

161105

 6 038,5900Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 0,1460Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 34,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,4000Drewno170201

 3,4700Tworzywa sztuczne170203

 43,1700Żelazo i stal170405

 14,5580Mieszaniny metali170407

 42,7800Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 9,1000Inne materiały izolacyjne zawierające 

substancje niebezpieczne

170603

 6,7400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,5100Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905
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 0,4750Opakowania z papieru i tektury1501011210926816762411242MATRIX INFRALAB 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 12,8300Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,4104Opakowania z papieru i tektury1501013631954716492134323P.H.U. KAMILA 

JANECZKO-CZAPLA

 0,0732Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,8530Inne niewymienione odpady0803993601761256452541430WM ELTAR SP Z O O 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,1300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,1300Roztwory utrwalaczy090104

 0,0900Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 0,8330Zużyty topnik110504

 16,5570Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2780Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0680Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,0560Aluminium170402

 2,8900Żelazo i stal170405

 1,0600  0.69Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813
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 0,1730Papier i tektura191201

 0,3100Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779302246482010542STUDIO MODNEJ 

FRYZURY CZEMBOR 

ELŻBIETA

 15,0000Skratki1908011513987066452509863MIASTO KALETY

 5,5000Zawartość piaskowników190802

 380,5000  66.21Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 4 480,0310Opakowania z papieru i tektury1501012433764355482664154Ekoplast-Produkt Sp. z 

o.o.

 4 708,5960Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 106,2530Opakowania z metali150104

 600,5010Opakowania wielomateriałowe150105

 774,2310Opakowania ze szkła150107

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 625,5460Gruz ceglany170102

 88,6100Papier i tektura191201

 374,1730Metale żelazne191202

 31,8840Metale nieżelazne191203

 15,9420Tworzywa sztuczne i guma191204

 995,3010Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 75,2160Tekstylia191208

 3 973,7290Minerały (np. piasek, kamienie)191209
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 2 024,9320Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090024319395470083724APTEKA "POD 

ANIOŁEM" SPÓŁKA 

JAWNA JOANNA 

KUBICA-KOWALSKA, 

MAGDALENA 

KUBICA-WYSOWSKA

 13,9660Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

0303072726468956320011646BADGE4U WOJCIECH 

PAWŁOWSKI

 2,6320Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308

 0,0500Odpady tworzyw sztucznych070213

 8,6860Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3660Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,3380Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2040Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 15,6800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 23,4520Aluminium170402

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142710557036511413545APTEKA "POD 

ESKULAPEM" MGR 

FARM. GRAŻYNA 

KOT

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180034436376310102784SANIT Sp.z o.o.

 0,2550Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,1100Zużyte opony160103
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 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0810Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 360,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,3550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213240198507COMFORTEL Sp. z 

o.o.

 1,0770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,1320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724656626351019790Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"WYRMED"

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419460065482509206SALON 

KOSMETYCZNY 

NATALLY NATALIA 

PIETROSZEK

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032715286046261356035INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANDRZEJ 

SZANTYR
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436073959372670351NAILROOM Marta 

Janas

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417053896351607831SZYNOL-MUSIOŁ 

ANNA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

"STOMANIA"

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501010708043919371848806P.P.H.U. "CESHMAN" 

Marek Młyński

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,5400Opakowania z papieru i tektury1501010158179851070001057NARODOWY 

FUNDUSZ ZDROWIA

 0,0950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5540Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0060Inne baterie i akumulatory160605

 4,6600Papier i tektura191201
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 0,3010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410018206312332838MAR-DENT Agnieszka 

Krzykawska

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428282666391040566GABINET 

KOSMETYCZNY 

TERESA 

KACZKOWSKA

 61,3900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082418954736452522800OLMET Sp. z o.o. Sp. 

k.

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 273,4500Zużyte opony160103

 5,0000Filtry olejowe160107

 2,6000Płyny hamulcowe160113

 1,4100Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 8 968,0000Metale żelazne160117

 839,4900Metale nieżelazne160118

 71,3200Tworzywa sztuczne160119

 27,8500Szkło160120

 195,3500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,0000Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 30 466,0300Metale żelazne191202
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 480,3000Metale nieżelazne191203

 95,8000Tworzywa sztuczne i guma191204

 990,0000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 7 986,9300Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 125,7000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201052768908766351533676Biuro Handlowe 

INBEHA Marcin 

Rurański

 0,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 167,0700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013678429446342342652Lukstal Łukasz 

Leksander

 1 463,1200Żelazo i stal170405

 641,3000Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

0104122425767646252440291MASTYKS 

TECHNOLOGIE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182764075036442884134OLK PORADNIE 

SPECJALISTYCZNE 

W SOSNOWCU 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0400Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0140Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,2660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0002Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032400273845751026304ZAKŁAD 

WETERYNARYJNY 

LEK.WET.RYSZARD 

BRYŁKA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433942266472268865Sailor tattoo Łukasz 

Mierzwa

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502032414739099372613784ITC ECO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042725905686441065724PRACOWNIA 

PROTETYCZNA 

ABRAZJA ANETA 

JAKÓBCZYK-JELEŃ

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801040707681695481025989FIRMA 

USŁUGOWO-SZKOLE

NIOWA KGM 

GLAJCAR 

KATARZYNA

 0,3050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768230586452226527NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"FAM-MED" S.C.
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 0,0290Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032737501526261997515NZOZ PORADNIA 

OPIEKI 

PALIATYWNEJ I 

HOSPICJUM 

DOMOWE "SAN-MED" 

MAŁGORZATA 

SANETRA-WIECZORE

K

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501438845771362910Katarzyna Dewor 

Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031007241089491477330CZAPLIŃSKA AGATA 

STOMATOLOGIA

 0,0387Opakowania z tworzyw sztucznych1501023659396515472168330FHU Dagmara Kałwa

 6 489,9000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303085504126277580000692Stora Enso Poland 

S.A. (dawniej 

INTERCELL S.A.) w 

Ostrołęce

 131,7000  50.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 03 03 

10

030311

 14,6000Inne niewymienione odpady030399

 6,2000Odpady tworzyw sztucznych070213

 2,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 10,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 161,4000Opakowania z drewna150103

 12,0000Opakowania wielomateriałowe150105

 9,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 59,1000Żelazo i stal170405

 0,6730Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042720199516461069961SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

"DIAMENT" LUCYNA 

SZYMCZAK

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703806729371014751RENTGEN Prywatna 

Pracownia 

Radiologiczna lek. 

med. Janusz 

Fiałkowski
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032738763386511448839INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM. 

MAGDALENA KUŹNIK

 155,0000Odchody zwierzęce020106A01.24.Z2771061236530005043Ferma Drobiu Damian 

Wróbel

 14,8600Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 23,5640Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 7,2200Zmieszane odpady opakowaniowe1501060723547795471915061KOMPLEKS 

GASTRONOMICZNY 

Wielkie Żarcie 

SPÓŁKA CYWILNA 

WIKTORIA 

SZCZUREK, JERZY 

SZCZUREK

 0,0830Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0580Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,7800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409585106391772022FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA DAR-ART 

DARIA KORCZOK
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 0,0350Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092428122425472141845EAPTEKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA w 

likwidacji

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych1501022435139909372669371ARGOL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ43-385

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1810Opakowania z papieru i tektury1501012711222796440011838CENTRUM 

NOWOCZESNYCH 

TECHNOLOGII 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801118526967086282039274ZAKŁAD PRODUKCJI 

ELEMENTÓW 

KOTŁOWYCH NOMAG 

SPÓŁKA CYWILNA 

JÓZEF GOLIK,PIOTR 

WILCZEK

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7300Żelazo i stal170405

 1,1230Odpady tworzyw sztucznych0702132733886856422166335TREPKO ASEPTIC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,7620Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,7900Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 4,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1570Aluminium170402

 0,4460Żelazo i stal170405

 1,3400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0400Odpady proszków powlekających0802011505195045730202776P.P.H. ARTPOL 

KOPEĆ ARTUR

 5,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,4170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033630748859372677293NZOZ ULTRAMEDIC 

CENTRUM 

MEDYCZNE Sp. z o.o.

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102711018639541182974Salon Fryzjerski "U 

Gosi" Malgorzata 

Ditrich

 16,9460Odpady tworzyw sztucznych0702132434244246272736741SOR-DREW SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0560Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 97,7100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,2720Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3900Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3700Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1870Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 19,2600Gruz ceglany170102
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 0,0340Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,6460Aluminium170402

 0,0380Żelazo i stal170405

 0,0002Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180727505645531777273LAS I OGRÓD 

Krzysztof Sidor

 0,1370Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0620Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Odpady tworzyw sztucznych0702132718090136411001470P.U.H.P. "FILAR" S.C

 1,7800Opakowania ze szkła150107

 0,1210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0510Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 14,1600Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180

 0,2000Aluminium170402

 2,2400Żelazo i stal170405

 0,3840Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080706228405481304169KOJMA JAROSŁAW 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,1680Aluminium170402

 2,5400Żelazo i stal170405

 1,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080034673076420004077KUCZA FIRMA 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWA 

KUCZA HENRYK

 0,3500Filtry olejowe160107

 0,1000Płyny hamulcowe160113

 0,2500Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,4200Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 1,5000Żelazo i stal170405

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182430096076511604883Serwis Ksero Marcin 

Miśkiewicz

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407736447481391258PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

ANNA 

NASIENIAK-CZECH

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033659979445472168583NZOZ "MEDICUS" 

LEK. MED. JAN 

STAŃCZYK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3300Opakowania z papieru i tektury1501011501350349490698477PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

LUX-MEBEL  

ANDRZEJ TKACZYK

 0,4000Tworzywa sztuczne160119

 1,8400Opakowania z papieru i tektury1501012722985896351001459PPHU "STOLLIMPEX" 

s.c.

 0,8000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,5450Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111201753606782968781CRACOW TRUCK 

CENTER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 26,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,9640Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5730Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0130Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 2,6130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5970Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 5,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,2580Zużyte opony160103

 7,3810Filtry olejowe160107

 9,2640Tworzywa sztuczne160119

 3,9240Szkło160120

 0,5750Inne niewymienione elementy160122

 0,1750Inne niewymienione odpady160199

 0,0540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 7,5500Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 11,3100Żelazo i stal170405

 0,1900Mieszaniny metali170407

 7,4200Papier i tektura191201
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431056532220895282TTS TRUCK & 

TRAILER SERVICE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0120Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401080027704755730001693ORSSELIA Zdzisław 

Ciura

 0,0920Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 16,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012781899806351257710PIEKARNIA "EWA" 

EWA KOZIARZ

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216271096760Zakład Piekarniczy 

MALTA Jerzy Maltazar

 0,0230Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204DM34.30.A0709298105471817252"GRAMMER 

AUTOMOTIVE 

POLSKA" Sp. z o.o.

 295,4030Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0390Odpady z dodatków zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214

 0,1010Inne niewymienione odpady070299
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 0,1400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 12,1800Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 5,7800Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0580Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 11,8500Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 5,8450Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 4,9000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1230Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5350Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 307,7600Opakowania z papieru i tektury150101

 48,1810Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,4100Opakowania z drewna150103

 5,6900Opakowania z metali150104

 6,3980Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1900Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,6430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,2460Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0350Płyny hamulcowe160113

 15,2470Metale żelazne160117

 0,6910Metale nieżelazne160118

 159,6590Tworzywa sztuczne160119

 0,4500Inne niewymienione odpady160199

 0,0440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6690Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 22,6000  0.00Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,8650Aluminium170402

 8,2370Żelazo i stal170405
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 0,1380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022733232506271824905Przychodnia 

Weterynaryjna MAREK 

PARCZYK

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733766249690046905Gabinet 

Stomatologiczny 

Krzysztof Kędzierski

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2636Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180003227786321504405SĄD REJONOWY W 

JAWORZNIE

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0960Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768807026262615705ANGIOMED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2778602166431544009Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5080Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.14.E0722896225482210619CIESZYŃSKI 

OŚRODEK 

PATOMORFOLOGII 

INTRA - NZOZ PIOTR 

WANDZEL, EWA 

ROLNIK-ĆWIERTNIA, 

HALINA 

MOLAK-OLCZAK S.C.

 3,9460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,8860Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0357Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434290316472568283PRAKTYKA 

LEKARSKA I 

DENTYSTYCZNA 

WITKOWSKA 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502607855731601372INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

NIWIŃSKI SŁAWOMIR

 37,1380  4.09Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101092718985316460014260Metalweld-Fiprom 

Polska Sp. z o.o.

 5,1850Inne niewymienione odpady110199

 30,8200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,9650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,6640Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2920Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1950Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,1700Żelazo i stal170405

 25,7000Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B2737543006422472888Muller - Die Lila 

Logistik Polska Sp. z 

o. o.

 3,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 11,4270Opakowania z drewna150103

 1,1400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Zużyte opony160103

 0,0300Metale nieżelazne160118

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1190Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DL31.61.Z3702184946840001364APTIV SERVICES 

POLAND (dawniej 

DELPHI Poland S.A.)

 54,4000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0400Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 155,9000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 96,0000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,1000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 38,8000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 333,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 12,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 202,5000Opakowania z drewna150103

 0,2000Opakowania z metali150104

 0,5000Opakowania ze szkła150107

2866



 2,0920Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,7750Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0310Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 14,2000Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419739836482440136ATABE BEATA 

UTRACKA
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033699547652220762658ABADDON Zbigniew 

Jaworski

 0,0100Metale żelazne1912023686879775472186256PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "FURORA" 

MAREK PAWLIK

 17,3700Opakowania z papieru i tektury1501010705755885471018864Karmello Rafał 

Dobrzański

 1,8650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031505646929490090646GABINET 

STOMATOLOGICZNY - 

DOROTA 

ADAMKIEWICZ

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405193316381568490GOC ANETA Salon 

Kosmetyczny 

"ANGEL"

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O91.31.Z0062271476272297980ZGROMADZENIE 

SIÓSTR 

MIŁOSIERDZIA ŚW. 

WINCENTEGO A 

PAULO PROWINCJA 

CHEŁMIŃSKO-POZNA

ŃSKA

 31,0000Odpady z mycia, oczyszczania i 

mechanicznego rozdrabniania 

surowców

0207012436937855482667738Browar Zamkowy 

Cieszyn Sp. z o.o.

 35,1000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780
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 12,1000Inne niewymienione odpady020799

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,8000Opakowania ze szkła150107

 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733091256351013385NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ALFADENT" 

KLAUDIUSZ PACHA

 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030708019495481619677Bożena Skurzok

 0,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005268546423103957Urząd Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082415929569542699716KOLEJE ŚLĄSKIE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,9600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Szkło160120

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401941209371321660Marzena Skawińska

 0,0113Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110N85.14.D0010905315470292617BIELSKIE 

POGOTOWIE 

RATUNKOWE

 1,6330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1582Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435804085472151039 DOMENA 

MEDYCYNA Sp. z o.o.

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732393476491230740INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

lek.Elżbieta 

Michalska-Sikora
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 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730498656441840755SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. 

GINEKOLOG-POŁOŻNI

K JUSTYNA KRZYŻAK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022402623305741019248GABINET 

WETERYNARYJNY 

P.U.H. "WETPOL" 

JANUSZ SŁOWIK

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033654951549371624165SALON FRYZJERSKI 

QUALITET EXPERT 

Krystyna Jobke

 384,5000Gruz ceglany1701022719755406310017305PW NOWUM Adam 

Wochnik

 4,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 115,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431277616521668301Bogusława Herda B&M
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723959859372080974KATARZYNA SIEREK 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA. 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0731Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410584936521685104INDYWIDULANA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

MOJŻYSZEK-KOŁODZI

EJCZYK KAMILA

 0,1440Opakowania z papieru i tektury1501012776224806482527162"NOVUM-SERVIS" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1870Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3380Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406182866312395431GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"Q-DENT" 

KATARZYNA 

KOCHAŃCZYK

 0,0072Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803170006704046511535449ZESPÓŁ SZKÓŁ 

BUDOWLANO-INFOR

MATYCZNYCH IM. 

MIKOŁAJA 

KOPERNIKA W 

ŻORACH

 0,2969Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0320Opakowania z papieru i tektury150101241385950FH ALEKSANDRA 

JASKÓLSKA

 0,0320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082728304982220027924FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA 

MARCELA GÓRNICKA

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102728744556421680260BUCHALIK MAREK
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 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092435190766472568828APTEKA PRYWATNA 

MGR KATARZYNA 

BREDSCHNEIDER I 

WSPÓLNICY Sp.j.

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102718406326490012685USŁUGI PRODUKCJA 

HANDEL DREWNEM 

ZIMNY ZDZISŁAW

 15,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,4000Szkło170202

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133679923886263026738Szkoła Podstawowa 

Mistrzostwa 

Sportowego im. ks. J. 

Szafranka

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0073Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3189Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0721112325532076006PRAKTYKA 

GRUPOWA LEKARZY 

"SCAPULA" S.C. W 

WĘGIERSKIEJ 

GÓRCE

 0,0550Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403027106431690662"ANTIDOTUM" 

SPÓŁKA CYWILNA 

KATARZYNA 

SZPAKOWSKA 

ARKADIUSZ 

PSCHIONKO

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081502282215741081388Firma Handlowa,, 

BULS" Sprzedaż 

Serwis Wynajem Jacek 

Wiecha
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 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706051507789735771325257F.U.H. DACHMAN 

KŁÓSEK JERZY

 0,0160Opakowania z papieru i tektury1501012408439076262501321HYDRO-ELEKTRA 

ADRIAN 

LOBERMAJER

 0,5040Opakowania z drewna150103

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 277,0010Odpady tworzyw sztucznych0702133642173418961550177SEKONIX POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0740Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 210,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 12,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,5600Opakowania z drewna150103

 0,8000Opakowania wielomateriałowe150105

 1,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0530Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 24,6670Aluminium170402

 3,0800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113565340889451964851EXPACK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 7,0000Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114

 39,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 109,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110007224206341890216II LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄC

E Z ODDZIAŁAMI 

DWUJĘZYCZNYMI IM. 

MARII KONOPNICKIEJ

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2500Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 14,3800Opakowania z papieru i tektury1501013607858877822580576ETRU SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0018Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728851525482143260Studio Kosmetyczne 

Bożena Filip-Czaja

 0,2520Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040003042435741778741Zespół Opieki 

Zdrowotnej

 0,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0390Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 6,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,2030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0320Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 1,2850Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 10,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101243057813PRYWATNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

SZKOŁA JAK DOM

 132,8700Gruz ceglany170102

 115,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,1200Odpadowa papa170380

 1,2000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769000666271954602Salon Fryzjerski QUI 

Karolina Gruszka

 395,2800Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222G51.90.Z6302339147771002012MILA Sp. z o.o.

 0,0100Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,9500Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 10,3350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0750Żelazo i stal170405

 0,5680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032705980636260666839PRYWATNA OPIEKA 

STOMATOLOGICZNA 

REZ DENT - EWA 

RUTZ-VAN GERVEN

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102K74.70.Z2764808596342320165MEGA SERVICE Plus 

Sp. z o.o.

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1200Żelazo i stal170405

 0,0232Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800705303095470047817KEDAN S.C. 

WŁODZIMIERZ 

BERGEL, MARIUSZ 

KUCHARSKI, DANUTA 

KUCHARSKA

 0,0011Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022407992476462511896PRYWATNA 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNO-

MEDYCZNA BEL-VITA 

MAGDALENA 

WIESNER

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020728988295482077876KOŁECZKO TOMASZ 

"ARTBI"

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 13,4000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022412983986521703641HEWALEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,5000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 20,0000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 20,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0697Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521901785732590653NZOZ Przychodnia 

Lekarska Rocha 250 

Sp. z o. o.

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716744706271043467Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

ELŻBIETA 

BRYNIARSKA

 0,0080Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801132411472685482584828A & B BEATA I 

ANDRZEJ KAMIŃSCY 

S.C.
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 0,0290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6 056,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A0705543405480075293Energetyka 

Cieszyńska Sp. z o.o.

 0,3000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,1600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0560Zużyte opony160103

 0,0310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0720Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 10,0000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 12,4700Żelazo i stal170405

 2,4000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728972266341290870Gabinet Lekarski 

Choroby Tętnic i Żył 

Eugeniusz Majewski

 117,2800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010003197606251063389ZAKŁAD KARNY W 

WOJKOWICACH

 0,5200Opakowania z papieru i tektury150101

 14,8520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9800Opakowania z metali150104

 2,7000Opakowania ze szkła150107

 0,0940Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,6800Skratki190801

 101,8600Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414150369542529865GRZEGORZ KOWAL 

STOMATOLOGIA

 523,0000Żelazo i stal1704052412770259542680929HTS KATOWICE Sp. z 

o.o.

 1 627,0000Metale żelazne191202
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 0,0000Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022407620666491841596SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

LEK.DENT. ANNA 

BOŻEK-MADEJ 

SPECJALISTA 

ORTODONTA

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502172309490222987GABINET LEKARSKI 

ORTOPEDYCZNO-UR

AZOWY LEK.MARCIN 

GRABOWSKI

 23,6000Opakowania z papieru i tektury1501010725915975482315755Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego JAN 

BIELESZ Sp. z o.o.

 1,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 71,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0560Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033665306166482780926ARTIST STYLIZACJA 

PAZNOKCI KAROLINA 

BERNA¦

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031519692807262205793MEDLINES-TOMALA 

AGNIESZKA

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782764596481989995INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

ORTOPEDYCZNY 

ZBIGNIEW 

KWIATKOWSKI

 0,1960Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380G51.51.Z2712766926470510090STEF-POL Sp. z o.o. 

Śląska Kompania 

Przemysłowo-Handlow

a

 0,0310Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032436358426322011047CENTRUM ZDROWIA 

ZWIERZĄT "DOGTOR 

MIAU" PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA I. 

STEPAŃCZAK, J. 

WRÓBEL SPÓŁKA 

CYWILNA

 1,4250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z2781657606312397074Przedsiębiorstwo 

Składowania i 

Utylizacji Odpadów Sp. 

z o.o.

 3 729,5000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 9,5500Metale żelazne191202

 3 134,9100Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090706512435530012284Apteka "Pod Kopułą" 

WALANIA-PIETRUSZK

A GRAŻYNA
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 1,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214L75.11.Z0005262976311001507URZĄD MIASTA 

KNURÓW

 0,0060Żelazo i stal170405

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2778993949691310853"SALUS" Jolanta 

Polakiewicz-Wieczorek

, Henryk Wieczorek 

Sp. Partnerska 

Lekarzy

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032702144476311055176Joanna Kokoszka 

Specjalistyczna 

Praktyka Dentystyczna

 0,0300Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604K70.32.Z0004847886450000109Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

GWAREK

 1 104,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 307,6400Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 28,8800Żelazo i stal170405

 1 588,9000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 4,5000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 144,2400Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 4,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1550Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062702252736311036724Blacharstwo i 

Lakiernictwo 

Samochodowe Kuska 

Janusz
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 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0620Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,0000Zużyte opony160103

 0,0920Filtry olejowe160107

 0,0130Tworzywa sztuczne160119

 11,0800Odpady proszków powlekających0802012431665836292465966CENTRUM 

LAKIEROWANIA 

PROSZKOWEGO 

ECOLAK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,4700Opakowania wielomateriałowe150105

 1,8300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 139,8600Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DN37.10.Z1500244645740002004"WISTAL" Skup i 

Sprzedaż Surowców 

Wtórnych

 3,9000Zużyte opony160103

 0,0420Filtry olejowe160107

 332,7000Metale żelazne160117

 3,2000Metale nieżelazne160118
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 3,1000Tworzywa sztuczne160119

 2,1000Szkło160120

 0,2000Inne niewymienione odpady160199

 3,9200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0320Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182769229556422694376MARAT Sp. z o.o.

 17,3100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2300Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

160209

 0,4200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 31,4000Żelazo i stal170405

 2,4500Inne niewymienione odpady0201992432764905751885763STRZELNICA SP. Z 

O.O.

 2,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7300Opakowania ze szkła150107

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023804388975482698319MAR-WET Mariusz 

Pniok

 21,0600Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204DM34.30.A2738025706491878547Autoneum Poland Sp. 

z o.o.

 12 548,7000Odpady tworzyw sztucznych070213

 4,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 76,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 27,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 59,5000Opakowania z drewna150103

 5,4000Opakowania z metali150104

 47,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 19,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 82,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 30,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 36,3000Żelazo i stal170405

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769821186451074297LISOWSKA GRAŻYNA 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ-CENTR

UM MEDYCZNE 

"LiMED"

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,0800Żelazo i stal1704052776627526312332399"EUROLAK" 

WIESŁAW JAKONIUK, 

RAFAŁ TOMSIA S.C.

2888



 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021505220505740006433GABINET 

WETERYNARYJNY 

"OPATOWET" S.C.

 0,3188Opakowania z papieru i tektury1501013807671066282273685P.H.U. "GRA-LES" 

Gracjan Leszczyński

 0,0710Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407300959490799072OLDENT PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

DANIEL OLCZYK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033674300299690103684Dominique Studio Ewa 

Besler

 73,5300Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314DM34.30.A0127300315251993797CORNAGLIA Sp. z o.o.

 9,6300Odpady tworzyw sztucznych070213

 1 006,7840Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 77,5630Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 5,4500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 3,8500  0.00Wodne ciecze myjące120301

 13,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 5,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,3200Opakowania z drewna150103
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 5,0700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,4700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1600Szkło170202

 24,0900Żelazo i stal170405

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005236086521089460Urz±d Miejski w 

Czechowicach-Dziedzi

cach

 0,7900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032715366966391016734SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. ALICJA 

MĘCZARSKA

 0,0140Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182414129836462621604KANCELARIA 

NOTARIALNA MICHAŁ 

SMOLSKI

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140007225616342386572SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA RODZINNA
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 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774583136452248196Przychodnia Lekarska 

"HIPOKRATES" Sp. z 

o. o.

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404856849542572660NZOZ "VITA LONGA" 

Sp. z o.o.

 0,6600Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209K74.82.Z0707342715470162205Krzysztof Goworowski 

FIRMA "VERA"

 25,2200Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 2,5000Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 2,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 1,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,4600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 9,0200Żelazo i stal170405

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033804318146461168545SALON 

KOSMETYCZNY 

BETINA BARTOSIK

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709722546511025843SZCZEPAŃSKA-PANK

IEWICZ EWA 

GABINET 

PEDIATRYCZNY I 

ALERGOLOGICZNY

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707033945531171458Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Dorota Bryda

 0,5320Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201030027490155730202635ZAKŁAD 

WIELOBRANŻOWY 

JUPITER 

MIECZYSŁAW KIMEL 

EKSPORT-IMPORT

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

2892



 0,5320Żelazo i stal170405

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.34.Z1500117405750007836RPM Spółka Akcyjna

 0,3000Filtry olejowe160107

 4,7700Żelazo i stal170405

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728632916481035089EWA NOWIŃSKA 

GABINET 

LARYNGOLOGICZNY

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112735930506422337050Butex M.Roesner, E. 

Cichy Sp. j.

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407390445771085824IZABELA 

GRZESIAK-KANIA 

CENTRUM 

MEDYCZNE 

BELL-MED

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0143Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020721946505481047821GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ŁACEK KUCYNA

 0,1162Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0107Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416055649491371703GABINET 

PODOLOGICZNY 

WITCZAK AGNIESZKA

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434578146312651851NZOZ EUROMEDICAL 

Jolanta Białek-Kaleta, 

Marta Kaleta-Richter 

Spółka Jawna

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B2408307805482548927AUTO DEPOL 

LEŚNIAK PEREROL 

Spółka Jawna

 16,0600Metale żelazne160117

 5,1000Metale nieżelazne160118

 5,6700Tworzywa sztuczne160119

 0,4700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 98,5200Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307DE22.22.Z1521497805732555160DRUKARNIA 

CZĘSTOCHOWSKIE 

ZAKŁADY GRAFICZNE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0180Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,7600Inne niewymienione odpady080399

 1,6460Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,7350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Aluminium170402

 97,3600Odpadowa tkanka zwierzęca0202022436066395472150896SZERWAL 2014 Sp. z 

o.o.

 11,5200  2.65Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 24,2500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0150Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012719394606461029708PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"VITA-VET"S.C. 

MAGDALENA 

BAJURA, 

ALEKSANDER 

PORWIT, MICHAŁ 

BAJURA

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych1501022728826389690019618MARIAN BLUSZCZ P. 

H. U. BLUSZCZ

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707716169371582567MAŁGORZATA 

ŚMIECHOWICZ-HADRI

AN GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 42,3650Inne cząstki i pyły1005042731059316340135498ZM SILESIA S.A.
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 166,2400Zgary i żużle odlewnicze101003

 1,0700Pyły z gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne

101009

 69,4200Kwasy trawiące110105

 1,9500Osady i szlamy z fosforanowania110108

 117,0300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,0100Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 1,6700Inne niewymienione odpady130899

 4,6100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4480Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Zużyte opony160103

 0,2800Inne niewymienione odpady160199

 0,2190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0980Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 9,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 23,6000Żelazo i stal170405
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 0,2750Inne odpady z budowy, remontów i 

demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne

170903

 0,0150Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800708502805531923823Fero Lux Ewa Mrózek

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022724227996422110056GADOMSKI 

DARIUSZ,LUTY JAN, 

SPÓŁKA CYWILNA 

USŁUGI 

WETERYNARYJNE

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431274946462920850STUDIO URODY 

"PRIMASOL" 

KATARZYNA GÓRNIK

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509405345730030418Gabinet Lekarski Ewa 

Synowiec Pediatra

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779229346482330620DENTAL CLINIC 

Małgorzata 

Grzegorzak-Nowakows

ka

 5 605,1600Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów komunalnych i podobnych

190501O90.02.Z2734547849541941285FIRMA USŁUG 

EKOLOGICZNYCH   

KRYSTYNA ŻĄDŁO

 16 815,4770Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503
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 14,7320Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,1420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432816926452244979MISIEK TATTOO 

MICHAŁ KOLOCH

 0,0700Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318E41.00.B2765755199691201897Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji S.A.

 0,3000Zużyte opony160103

 0,0200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,6000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0150Aluminium170402

 3,6200Żelazo i stal170405

 71,0000Skratki190801

 25,0000Zawartość piaskowników190802

 5 055,0000  889.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718767716461141032NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRYWATNE 

CENTRUM 

STOMATOLOGII 

LUCYNA 

PLEWNIA-SITKO
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712301646291055456WĄTEK ALINA 

Gabinet Kosmetyczny

 0,1356Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101G52.31.Z2776885274980151743SAR SPÓŁKA JAWNA

 0,1356Roztwory utrwalaczy090104

 0,5240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1820Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0320Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0310Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012430847099542577025Gabinet Weterynaryjny 

Magdalena Pawlik

 0,5600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105E41.00.B2705449726340125382Katowickie Wodociągi 

S.A./oczyszczalnia 

GIGABLOK/

 0,3000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,1500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,5730Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2700Opakowania ze szkła150107

2899



 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8630Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,8600Zużyte opony160103

 0,2670Filtry olejowe160107

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1480Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,5890Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0510Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0210Inne baterie i akumulatory160605

 84,5600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 88,0600Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,3700Szkło170202

 3,4500Tworzywa sztuczne170203

 5,0230Miedź, brąz, mosiądz170401

 92,9610Żelazo i stal170405
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 5 367,4000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,1400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 631,5000Skratki190801

 1 935,5070Zawartość piaskowników190802

 30 388,5600  6,089.25Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2000Zużyty węgiel aktywny190904

 625,9800Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 1,3700Opakowania z papieru i tektury1501010035414306340202728"ROTER" Sp. J.

 1,1400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1120Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1203700956792916834GEMMA Sp. z o.o.

 0,0300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112402388916422921814EMILIA KRISTOF - 

FIRMA RODZINNA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709104316291034425KINGA DOSKOCZ 

CENTRUM 

MEDYCZNE DOS 

MEDICA MED SPA

 0,1030Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032766485506292145405MOLICKI SEBASTIAN 

KLINIKA 

WETERYNARYJNA 

MOLICKI;GABINET 

WETERYNARYJNY;S

KLEP ZOOLOGICZNY 

ALEX-PUPIL

 0,5500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778513586312351008Przychodnia 

Ortopedyczna sp. z 

o.o.

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410870306391321093HIGIENA SZKOLNA - 

MARIA HAWLICKA

 0,0032Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0060Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012402579606462707642PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

PANACEUM SABINA 

MARTYNIAK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418914309541429995SHENDAO BARBARA 

WYPART

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022406997416312533620AMICUS - Praktyka 

Weterynaryjna S.C. 

Małgorzata 

Jaworska-Staszkiewicz

, Jan Soliński

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031601134677561910507GRUPOWA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

"MADENT" 

MAGDALENA 

BRZOZA-DROBOS, 

MARCEL DROBOS 

S.C.

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 453,5560Inne niewymienione odpady070299DJ27.10.Z277839653 00023ArcelorMittal Poland 

S.A. Odział w 

Dąbrowie Górniczej

 2,5000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0900Roztwory utrwalaczy090104

 33 655,1960Popioły lotne z węgla100102

 2 080 333,5330Żużle z procesów wytapiania 

(wielkopiecowe, stalownicze)

100201

 3 107,1220Nieprzerobione żużle z innych 

procesów

100202

2903



 167 549,7800Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

02 07

100208

 43 568,3700Zgorzelina walcownicza100210

 156 614,4400Szlamy i osady pofiltracyjne z 

oczyszczania gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 02 13

100214

 252 884,8860Inne niewymienione odpady100299

 480,0410Odpadowe środki wiążące inne niż 

wymienione w 10 09 13

100914

 4 838,0000Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

13 12

101313

 0,2260Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,9200Inne niewymienione odpady120199

 142,9390Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,6070Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 201,9570Inne niewymienione odpady130899

 3,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 104,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 560,3000Opakowania z drewna150103

 287,2800Opakowania z metali150104

 2,7800Opakowania wielomateriałowe150105

 13,4870Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2904



 78,8690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 108,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 303,8880Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,2500Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0250Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,6210Inne baterie i akumulatory160605

 6 710,3300Inne niewymienione odpady160799

 127 098,7660Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 16,9510Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 93,8810Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

2905



 12 567,5680Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 142,1350Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 19,8900Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 6,2600Miedź, brąz, mosiądz170401

 16,0990Aluminium170402

 8 292,0000Żelazo i stal170405

 22,9800Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 34,7070Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 21 414,9490Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 1 918,9820Metale żelazne191202

 6 560,9900Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042724201516411368012NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ I 

MEDYCYNY 

SPORTOWEJ COR ET 

VASA PAWEŁ 

BUSZMAN

 37,3970Wody popłuczne i ługi macierzyste0701010107605885261005016SCHÜTZ POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 15,7010Odpady tworzyw sztucznych070213

2906



 95,9370Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 1,3250Alkalia trawiące110107

 24,3390Wodne ciecze myjące120301

 0,0530Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 4,9840Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0970Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,5750Opakowania z drewna150103

 277,4500Opakowania z metali150104

 2,9100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 382,0840Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5980Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0870Filtry olejowe160107

 0,4530Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,4540Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

2907



 5,2890Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103381528444Presto Beauty Gabinet 

Kosmetologii 

Estetycznej Kinga 

Kubinek

 0,9800Metale żelazne1601172401768596482276470PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE " 

DAVANTI" 

RADOSŁAW MAZUR

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109277660233"VIOLA"  Sp. zo.o.

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727115236441020578TATTOO & PIERCING 

MAREK TONIARZ

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032410465969372159322SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

DLA ZWIERZĄT 

NIEUDOMOWIONYCH 

LEK. WET. DOROTA 

BIK

 0,2100Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0703042719717596341694946BIO-Circle Surface 

Technology Sp. z o.o.

 2,0500Wody popłuczne i ługi macierzyste070601

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131402345775262886585"SOPRA STERIA 

POLSKA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

2908



 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052414573425771822777KRZYSZTOF 

BENDUSKI 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO - 

HANDLOWE 

USŁUGOWE KRIS

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706991896411546560SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

KATARZYNA 

PODLECKA-KOSZYK

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501010722013725481358805PIEKARSTWO - 

WYRÓB I SPRZEDAŻ I 

MIROSŁAW 

GRABOWSKI

 2,4000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 677,0000Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307DI26.51.Z2706110366440012200Heraeus Electro-Nite 

Polska Sp. z o.o.

 268,8000Rdzenie i formy odlewnicze przed 

procesem odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 05

100906

 25,7000Odpady betonowe i szlam betonowy101314

 17,3100Wodne ciecze myjące120301

 169,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 19,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,3000Opakowania z drewna150103

 11,1690Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2909



 3,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0810Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1430Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,8000Żelazo i stal170405

 0,0400Mieszaniny metali170407

 11,2180Szlamy z biologicznego oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050705561545490008631ASPAMET SIUTA 

ANDRZEJ

 0,0010Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0500Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

2910



 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724650609541861965INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

CZYŻYCKA GRAŻYNA

 363,0240Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DJ28.12.Z2776845646472265275CAPEK - SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,4750Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,2300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,8500Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 10,2600Odpady izocyjanianów080501

 538,4670Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,5000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1900Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,6000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 18,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 6,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,6600Opakowania z drewna150103

 46,0100Opakowania z metali150104

 1,6050Opakowania wielomateriałowe150105

 6,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2911



 0,2900Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,7710Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8580Aluminium170402

 0,8110Żelazo i stal170405

 19,2600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 37,1600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0160Opakowania z papieru i tektury150101730091368"Medyk" Sp. z o.o.

 0,0300Tworzywa sztuczne170203

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032705480136480107266PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE Grażyna Kmiecik

2912



 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0372Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031106101765632046246INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

-LEK.STOM. TOMASZ 

STUDZIŃSKI

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408710746492194963DOM 

PRZEDPOGRZEBOW

Y SKUCHA TOMASZ

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216K70.32.Z2760739766422567620Spółka Mieszkaniowa 

Wrębowa Sp. z o.o.

 107,2800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 33,3800Żelazo i stal170405

 0,0420Zużyte opony1601032767119806292147775ZESPÓŁ PARKÓW 

KRAJOBRAZOWYCH 

WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO

 0,0800Metale żelazne160117

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5640Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1100Żelazo i stal170405

2913



 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726419526471010461PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

FRANCISZKA 

WOJTASZEK

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733595486381297217NZOZ PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. GRAŻYNA 

SKULSKA

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434326655742056530NZOZ Poradnia 

Lekarska Andrzej Kulej 

Spółka Jawna

 0,0061Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091505089085740003854MGR FARM.URSZULA 

KALWIK,TECH.FARM.

TERESA TRACZ 

APTEKA PRYWATNA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031214117107361573092Pasich Michał - 

Gabinet 

Stomatologiczny

2914



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729400349541182402GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAGDALENA 

KRAKOWSKA-STRĄG

 4,6500Zmieszane odpady opakowaniowe1501060727336955482338041FIRMA HANDLOWA 

"BO-HEN" SPÓŁKA 

JAWNA BOŻENA I 

HENRYK ZIMNOL

 1,6200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.21.A2720954906330015657Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Miejskiej 

Sp. z o.o.

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,6000Zużyte opony160103

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728771705471985280KOSMETYKA 

Agnieszka Bogacz

 71,8000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

1611043903500196911051985PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE "LIVIA" Rafał 

Jurkiewicz
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 0,0009Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728216836331014370TWÓJ FRYZJER 

SPÓŁKA CYWILNA 

CHORCHIEL 

ZBIGNIEW, 

CHORCHIEL 

MARZENA

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032705684939541106269GABINET 

KOSMETYCZNY 

IWONA GUSTOF

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,1000Zużyte opony1601033679365405732524544F.H.U. 

"DORSŁAW-GUM" 

SYLWESTER UJMA

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707555289371195652CHUDYBA ROMAN 

GABINET LEKARSKI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433610376271798243Barbara Weber Salon 

Kosmetyczny Sedno 

Piękna

 0,3100Opakowania z papieru i tektury1501010700374775480057680BYRDZIAK ZDZISŁAW 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE

 0,4450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3650Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,1520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729626106451070773Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Hoinkis

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411489256261339226Zakład Fryzjerski STYL 

Gabriela Szewczyk

 0,0539Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2762571566471029621PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO 

BRZEMIA EUGENIUSZ

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802705217876410007068PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

"PROMUS RUDA 

ŚLĄSKA" Sp. z o.o.

 3,1130Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 19,9800Odpady proszków powlekających080201

 0,0748Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 42,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 64,0600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 30,0460Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 1,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 12,7000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,3600Tworzywa sztuczne160119

 0,0340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7440Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0950Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 19,8540Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,4250Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 313,9300Żelazo i stal170405

 6,8450Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 29,1960Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509003005771383036PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ŚWIERZ KRYSTYNA

 1,0000Opakowania z papieru i tektury1501010723038595471883935RIVA ANDRZEJ FRAŚ, 

PRZEMYSŁAW 

IZYDOREK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081515572285732423458HYDROMEX PLUS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2700Filtry olejowe160107

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729967446451022952SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA SKIBA 

ANDRZEJ

 0,0230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142765066659690234044BUCHALTERIA BIURO 

USŁUGOWO-ROZLICZ

ENIOWE SKORUPA 

HELENA
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 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704735349371035606INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. TADEUSZ 

SŁOWIK

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,3300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082777975419542251996F.H.U. AMO SERWIS 

Grzegorz Najgrodzki

 0,0050Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506M80.10.C2782823136321925236Zespół Szkół Nr 3

 8,3600Odpadowa papa1703802714863896471010076BLACHARSTWO - 

DEKARSTWO MĘŻYK 

GRZEGORZ

 60,0000Odchody zwierzęce020106A01.24.Z2771065196530001387Krzysztof Baron

 22,0600Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 10,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 27,5050Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010213269178971765264"MEGHIL" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 1,2810Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2180Opakowania z drewna150103

 0,1550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 3,3740Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,7190Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718906306511019742GRZEGORZ 

LISIKIEWICZ GABINET 

LEKARSKI

 0,1510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C2782394586272511410ZAKŁAD 

PIELĘGNACYJNO-OPI

EKUŃCZY AMICUS - 

PIELĘGNIARKI 

PAWLIK SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082735418102220608696"AUTO-BANASIK" 

PIOTR BANASIK

 0,0490Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,0320Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6840Zużyte opony160103

 0,0390Filtry olejowe160107

 0,3270Tworzywa sztuczne160119

 0,0054Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,2000Inne niewymienione odpady0203992715781866252317283PIEKARNIA-CIASTKA

RNIA S.C. TOMCZYK 

ZDZISŁAWA, 

TOMCZYK 

GRZEGORZ

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042738512616462365012"ZAKŁAD 

FRYZJERSKO-KOSM

ETYCZNY 

AFRODYTA" S.C. 

GÓRSKA B., 

MACHULEC J., 

SMOLARZ G., 

WASZEK-PIĄTEK B.

 34,7600Odpady tworzyw sztucznych0702132417119589691582008HL DISPLAY MIDDLE 

EUROPE RSC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,5680Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,7100Opakowania z drewna150103

 0,1000Opakowania z metali150104

 3,4000Żelazo i stal170405

 11,0000Żelazo i stal1704052705675426290009371Zakład 

Kotlarsko-Ślusarski 

Ryszard 

Wojciechowski

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725755116261828557MARIOLA SIKORSKA 

PORADNIA 

STOMATOLOGII 

RODZINNEJ STOMED
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 8,5500Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.A2404210176351611407PROFI-SYSTEM 

Witold Pierzyński

 0,0120Inne baterie i akumulatory160605

 0,0500Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702030131268341181363444Rockwell Automation 

Sp. z o.o.

 0,2000Inne niewymienione odpady070299

 38,3000Wody popłuczne i ługi macierzyste070701

 2,2920Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 2,0200Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 115,3940Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,4420Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0040Inne niewymienione odpady120199

 0,2010Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 53,1480Opakowania z papieru i tektury150101

 36,9150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,5470Opakowania z drewna150103

 0,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,0750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1080Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 4,6820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0780Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,3110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1140Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2000Materiały konstrukcyjne zawierające 

gips inne niż wymienione w 17 08 01

170802

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774974836451164445SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA - 

DERMATOLOG 

WENEROLOG 

JOLANTA 

JANUS-HAJMAN

 0,0964Opakowania z papieru i tektury1501012777275176291307969ROBERT 

PIERŚCIŃSKI PHU 

MULTI

 0,0496Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762792416491340629TEBRON Aneta 

Polewczak
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 0,0800Opakowania z papieru i tektury1501012414660519492133319EKO-LIGHT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,8000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201821515351619491703430HODOWLA DROBIU 

GŁUSEK KAROLINA

 3,7700Zmieszane odpady opakowaniowe1501062433406445472147322BUDOREX-AIR Sp. z 

o.o.

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0020Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,1600Tworzywa sztuczne170203

 0,2470Żelazo i stal170405

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214L75.11.Z2405822756321926282MIEJSKI ZARZĄD 

NIERUCHOMOŚCI 

KOMUNALNYCH W 

JAWORZNIE

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1840Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406020700053595530002647"Kucia" Ekologiczny 

Salon Pralniczy

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2250Opakowania z metali150104

 0,2350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782557246342342793CENTRUM 

MEDYCYNY 

FUNKCJONALNEJ 

ARKADIA-MED PUH 

LEK.SERHII MASIUK
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 0,2010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2700091156391078209NZOZ "VITA-MED" 

SPECJALISTYCZNE 

GABINETY 

LEKARSKIE 

GOŁĘBIOWSKI 

ANDRZEJ

 0,1700Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780236526341485639SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MAREK 

KANIA

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033801603216321972974NIKOLA GACEK 

PILNICZEK

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723181289372272403NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

TEKSIMED SPÓŁKA 

CYWILNA 

MIROSŁAWA 

PASZEK-RUCZKA, 

LESZEK 

KORZONKIEWICZ

 0,0195Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033610417235532517976STOMATOLOGIA 

HATYS HOLLYWOOD 

SMILE ANNA 

KLUBA-HATYS, PIOTR 

HATYS SPÓŁKA 

CYWILNA
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 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2110Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803122410871586272663723 ETICOD SP. z o.o.

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 142,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,7030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,7170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717010959690022081GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HENRYK TWARDAWA

 0,0300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012737006806342241017Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"EPIONE" s.c.

 0,0300Roztwory utrwalaczy090104

 7,2160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z2721222355730116812IRON Zakład Surowców 

Wtórnych
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,1800Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,2000Płyny hamulcowe160113

 0,2500Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 987,3200Metale żelazne160117

 10,9260Metale nieżelazne160118

 5,8100Tworzywa sztuczne160119

 1,1600Szkło160120

 57,3290Inne niewymienione odpady160199

 5,4450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0983Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503306695741063077NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

KRZYSZTOF NADAJ

 19,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012401395396443245703ALEKSANDRA 

SZATAN-ŚWISTEK

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712957326481043775MARIA MICHALSKA 

FRYZJERSTWO 

DAMSKIE

 2,9900Opakowania z papieru i tektury150101O93.01.Z1904425495861014302Berendsen Textile 

Service Sp. z o. o.

 4,4250Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,2050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 17,8640Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,7500Żelazo i stal170405

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734949156471653785ANITA TKOCZ

 0,2800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706040729243665472012326GRUPA INBUD 

BIELSKO Sp. z o.o. 

Sp. komandytowa

 12,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768497506331787221INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ELŻBIETA 

BABICZ-NOGA

 1,3460Żelazo i stal170405DK29.24.B2734068976462014525ZUTE JAN KOSIBA
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726053996491445305NZOZ PAJ-MED 

TADEUSZ PAJĄK

 0,0520Leki inne niż wymienione w 18 01 081801099321493388971628449"CEFARM - 

WROCŁAW - 

CENTRUM 

ZAOPATRZENIA 

FARMACEUTYCZNEG

O" SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411271205751852456NZOZ DENTLIFE

 0,3900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103DB18.21.Z0013403242220009613PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"MEDINA" SP.z o.o.

 2,6600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701017507723028361702207MIRBUD SPÓŁKA 

AKCYJNA

 116,4400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,7200Zużyty węgiel aktywny190904

 0,1200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111519634029490072045PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE 

"AGABUT-BIS" 

SEBASTIAN GÓRNIK
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 0,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082715136506311036262Warsztat 

Samochodowy Andrzej 

Kulczycki

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0300Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201243426021 "LUBIWET" BŁAŻEJ 

KAMIŃSKI, 

WOJCIECH 

ŁUKAWSKI S.C.

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031517670265741474053NZOZ"WID-DENT"STO

MATOLOGIA,PROTET

YKA,ORTODONCJA 

DANIEL WIDERA

 0,0045Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3513014746311158427GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LIDIA ADAMSKA

 1,4200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113610535606351835265MASTEC FRENZAK 

Sp.z o.o.

 2,2000Odpadowe emulsje i roztwory olejowe 

z obróbki metali zawierające chlorowce

120108
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 0,3800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 168,5840Lekka frakcja i pyły inne niż 

wymienione w 19 10 03

191004241236138"MAKPOL 

RECYKLING" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 536,7020Metale żelazne191202

 166,2470Metale nieżelazne191203

 11 690,1600Tworzywa sztuczne i guma191204

 35 864,7300Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 10 012,0400Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703822705471312374INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

BARBARA 

GRUSZKA-KŁUSEK

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405590696481022514SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA-GABINET 

URAZOWO-ORTOPED

YCZNY-LEK.MED 

JACEK GROSICKI- 

SPEC.CHIRURG 

ORTOPEDA 

TRAUMATOLOG

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0002Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132431900386421183857TOMMAR Tomasz 

Markiewka

 0,0003Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776797706311912657KOSMETYKA 

Agnieszka Polak

 0,1022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716997316470507946PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO - 

HANDLOWO - 

USŁUGOWE PPHU 

WRZÓD PIOTR

 0,0071Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182732136906461878063"TERMOPLASTYKA" 

Sp.zo.o

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,0770Tworzywa sztuczne160119

 0,2880Szkło160120

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,2900Żelazo i stal170405
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032708959676251079114PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MAGACZEWSKI 

TADEUSZ

 3,4200Opakowania z papieru i tektury1501012701444806350002557"IKS 2" MUCHA, 

WITEK SPÓŁKA 

JAWNA

 1,3750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2768212206412207268"WESOŁY ZĄBEK" 

S.C. TOMASZ 

W.KUPKA, BIBIANNA 

M.KUPKA

 7,5990Opakowania z papieru i tektury1501012733307406251627219RITPOL SPYRZYŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 4,8690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182782740416721915447NZOZ Rejon na 

Chopina
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 0,1130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0460Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775253866481026707GABINET 

KOSMETYCZNY 

PAWŁOWSKA 

MARZENA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1250Opakowania z papieru i tektury1501010723911776381325095Firma "Chów drobiu"  

Andrzej Tomża

 0,1650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101DL31.62.A0034529906351657208"KABE" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9250Żelazo i stal170405

 0,7600Opakowania z papieru i tektury1501010103345785220003782ASSECO POLAND 

S.A.

 0,1650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

2935



 0,0110Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3370Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501012768226916381556771W&M P.H.U. S.C. 

BALCERZAK 

WIESŁAW I 

MARZENA

 0,4190Odpady izocyjanianów0805012418796526492285186GRUPA DOX s.c. 

Żurek Paweł, Edyta 

Żurek

 0,1820Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132782828276462651120ZESPÓŁ 

SZKOLNO-PRZEDSZK

OLNY NR 1

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005646946310112239INSTYTUT INŻYNIERII 

CHEMICZNEJ PAN

 0,0620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0220Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033641081496482590775DREAM STUDIO 

PATRYCJA ZIPZER

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432341615472068597THIS CHARMING 

STUFF & INKSPIRACY 

Agnieszka 

Romanowicz

 0,6000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703827545471511961GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

TOMASZ SKOCZEK

 434,4910Odpady tworzyw sztucznych0702133625726646342846536AIT POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,0200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 5,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7190Opakowania z drewna150103

 0,2950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.23.Z2726175406311021786Danish Farming 

Consultans Sp. z o.o.

 0,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,3410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,9800Odpadowa papa170380

 18,1600Żelazo i stal170405
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 0,7020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0003Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012405493496311519380GABINET 

WETERYNARYJNY 

JOANNA 

JAKUBOWSKA

 0,0300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112431862616291876466"RECAR" P.H.U. 

Radosław Haberka

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2400Tworzywa sztuczne160119

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z0006409239370010797CENTRUM 

PULMONOLOGII I 

TORAKOCHIRURGII W 

BYSTREJ

 0,0800Zużyte opony160103

 0,0367Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0075Inne baterie i akumulatory160605

 0,7780Żelazo i stal170405

 0,0400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,4365Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,9465Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 35,0625Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,0285Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,3960Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0095Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0082Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726192666491086674NZOZ Ośrodek 

Stomatologiczno-Protet

yczny PRO-DENTAL 

lek. stom. JOLANTA 

RZEPECKA
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 0,2890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408905746292253052CENTRUM 

STOMATOLOGICZNE 

NZOZ ProDentist 

JUSTYNA TOKARZ

 0,0530Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,7280Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110G51.53.B2738658726451035699FCB RONENBERGER 

LTD -Tomasz 

Ronczoszek

 2,7550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0590Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,5940Zużyte opony160103

 0,3490Filtry olejowe160107

 0,6030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,9600Żelazo i stal170405

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709492496441101650Praktyka Lekarska 

JOANNA ŁYCZEK  

Specjalista Chorób 

Płuc

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DA15.98.Z0704269255530016738"ŻYWIEC-ZDRÓJ" 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,1000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

2941



 96,0750Opakowania z papieru i tektury150101

 201,5620Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0320Opakowania ze szkła150107

 0,0460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,9530Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 40,6620Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3380Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0830Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,8200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 967,2200Popioły lotne z węgla1001022428839865732841486CZĘSTOBET SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 1,9600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051463695685272685925FAMED ŻYWIEC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7520Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 1,4540Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,2800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,7960Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0040Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,0500Odpady izocyjanianów080501

 101,6780Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,8300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,2080Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 7,6400Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 2,4700Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,6200Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 5,9000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,4530Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1750Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 10,1030Opakowania z papieru i tektury150101

 4,3010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,2400Opakowania z drewna150103

 0,2230Opakowania ze szkła150107

 0,3710Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,5700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0350Zużyte opony160103

 0,0330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,3770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0140Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0720Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0090Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,0230Mieszaniny metali170407

 0,0990Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735480546471848431NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD LECZNICTWA 

I PROFILAKTYKI 

GABINET LEKARSKI 

WÓJCICKI JANUSZ

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2767963216292162243NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ZESPÓŁ GABINETÓW 

SPECJALISTYCZNYC

H "ALL-MED" S.C. IGA 

KRUPA, BOŻENA 

SAUCZEK-KASNER

 0,0480Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800708736185482010702MAZOWSZE MEDI 

SPA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 4,7600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201092733456706262166644POTTKER-POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 7,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Odpady tworzyw sztucznych0702132776465816311001789GP Concept Ewa 

Krzemińska

 0,0940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501155115731736445NZOZ DENTUS-MED 

SPECJALISTYCZNE 

GABINETY 

LEKARSKIE IZABELA 

SYCHNIAK-ZAŁĘSKA

 4,9900Odpadowa masa roślinna0201033648401235732698793GOSPODARSTWO 

OGRODNICZE 

TYMOTEUSZ 

BREWCZYŃSKI

 39,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406428246471036041ŻAK BARBARA BIO 

KOSMETYKA

 0,1500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110081740016340128038Fabryka Elementów 

Napędowych "FENA" 

Sp. z o.o.

 3,8400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 128,0800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,5500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0300Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,0300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,3700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1000Tworzywa sztuczne160119
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 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Tworzywa sztuczne170203

 26,8100Żelazo i stal170405

 1,4700Odpady tworzyw sztucznych070213DN36.61.Z240337280EUROTHERM 

POLAND Sp. z o.o. 

(dawn.INVENSYS 

EUROTHERM Sp. z 

o.o.)

 24,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 5,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,3290Opakowania z drewna150103

 0,2000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,1520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1580Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,6300Aluminium170402
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 4,5600Żelazo i stal170405

 0,7400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082762214196421637270NAT AUTO STARTER 

SŁAWOMIR 

BRACHMAN

 0,3150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9600Filtry olejowe160107

 0,1100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0192Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400779565481696985INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

HALINA CICHOWSKA

 1,3000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305021226761838691267097CMD Stanisław 

Czesak

 5,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 3,6020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0660Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,1500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 57,4500Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032700868906260000023FIRMA JUBILERSKA 

KORN JAN NOWAK

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418757206441490203Salon Urody ESSE 

TARKA ANETA

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724948766311068859NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ Jacek 

Grymanowski

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162434263926392005810E003B7 Sp. z o.o.

 16,2400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 20,2000Drewno170201

 290,3820Żelazo i stal170405

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032403757909491749248DANIEL 

PŁACZKOWSKI 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

ARGO

2950



 115,4400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012711474406440507835PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE MINER ST. I 

M.GRABOWSCY I 

P.ŁUCZAK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,5420Aluminium170402

 245,1800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.86.Z2767332726511563428INSTANTA  Sp. z o.o.

 0,1280Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 779,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 208,9810Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 38,8500Opakowania z drewna150103

 27,0100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 342,3000Opakowania ze szkła150107

 0,0540Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0790Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5650Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,9340Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1110Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 14,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 4,4700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,3800Żelazo i stal170405

 9,3200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032739001206511399408BARBARA SLEZIONA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0250Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090157736445252301933Gallen 2002 Sp.z o.o. 

dawniej(Challenge Ten 

sp. zo.o.)

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032908288957281084646GOŃDA WITOLD 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414946276351748336EVELINE Ewelina 

Pająk

 0,2680Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180010520165210125578RICOH POLSKA Sp. z 

o.o.

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,6750Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B2738161642220662678F.H.U. AUTO-BOX 

S.C.

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090034914296450203143Dylla Spółka z o. o.

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082705640356290022414GUZIK EUGENIUSZ 

AUTO-HANDEL,AUTO-

ZŁOM,POMOC 

DROGOWA(Stacja 

Demontażu Pojazdów 

nr 13 Eugeniusz Guzik)

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,2000Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 109,2700Metale żelazne160117

 19,4000Tworzywa sztuczne160119

 5,1000Szkło160120
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 0,9500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,3100Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203048526254249372362939ZAJAZD "NOCNY 

MAREK - II" S.C. 

KRZYSZTOF ŁAZARZ, 

RENATA ŁAZARZ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430126386492175368Radosław Wizor 

Praktyka 

Lekarsko-Dentystyczn

a RA-DENT

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033668098216271887900Salon Pedicure Anna 

Zandvliet

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521828655732449713MAG-DENT GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAGDALENA 

JAGIELSKA

 0,8360Odpady spawalnicze1201133621825105471492910EKOWENT 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Renata 

Błasiak

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0770Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Tworzywa sztuczne170203

 0,5810Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022433836135451633997"LENVET" Gabinet 

Weterynaryjny Joanna 

Mizia

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z1520588695741034058GABINET 

WETERYNARYJNY 

-USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

DOROTA 

SOSNOWSKA

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400221975732447660NZOZ CENTRUM 

STOMATOLOGII 

ALDENTAL Anna 

Lewandowska

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727200729371584520APTEKA "NA 

BŁONIACH" MGR 

FARM. HALINA 

MACIEJEWSKA

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132430976696521722928PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIˇGÓW I 

KANALIZACJI W 

CZECHOWICACH-DZI

EDZICACH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0330Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,2400Tworzywa sztuczne170203

 0,0400Inne niewymienione odpady070299016261640SMYK Sp. z o.o.

 0,0850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8,0000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001032736358246340195810"TRANSBUD-KATOWI

CE" Sp. z o.o.

 3,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3590Filtry olejowe160107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727951416481085727SPECJALITYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR 

LILIANNA SOKOŁA 

SPECJALISTA 

CHORÓB OCZU

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4370Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010039156396790027142METALCON Marek 

Cieliński, Stanisław 

Paruzel i wspólnicy 

spółka jawna

 17,9750Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 0,4900Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2550Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7730Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1900Żelazo i stal170405

 0,1150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030708873135531628722DENTAL CLINIC dr n. 

med. Hubert Kubica

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160004966045740007562BANK SPÓŁDZIELCZY 

W KŁOBUCKU

 0,0043Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180002017676491464024ZESPÓŁ SZKÓŁ 

IM.STANISŁAWA 

STASZICA

 0,0053Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032777216506422710106Instytut Urody i 

Rehabilitacji 

REHAESSTETICA 

Jolanta Troszka

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503379159490216509GABINET LEKARSKI 

MAREK HARASIM
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 12,0000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

1912120034785066350014135LESZEK LIPA FIRMA 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWA 

"LILESCO"

 8,9700Opakowania z papieru i tektury1501012410877675771926620FIRMA P.H.U. REKO 

JAKUB CIUPIŃSKI

 9,3000Opakowania z metali150104

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0880Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0800Opakowania z papieru i tektury1501010705043125480055184Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"AVICOLD"S.J.

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Odpady tworzyw sztucznych0702130708226679371040323WIRKK-SERWIS 

SZYBOWCÓW JERZY 

BISKUP

 0,5100Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114

 0,1000Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428530926272731459CENTRUM 

MEDYCYNY 

SPECJALISTYCZNEJ 

ON CLINIC SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802768377646472227855RAJSMAK SP. C. 

LILLA I ADAM 

FORMALEWICZ

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412814818981986943IZABELA 

SMOK-POTĘPA 

Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416412646482556867D&G COMPANY 

DOMINIK GALIMURKA
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 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053603899806342833924BIURO HANDLOWE 

RUDA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 18,6100Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201030706981219371421284"ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWY" 

BŁASIAK WIESŁAW

 3,4800Zmieszane odpady opakowaniowe1501061427174237010272502KD MEDICAL POLSKA 

Sp. z o.o.

 0,2800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012433815546263013138Śląski Ośrodek 

Onkologii SANIVITAS 

sp. z o.o.

 0,2400Roztwory utrwalaczy090104

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1450Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,7560Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B2712646196480005956AUTO-ZŁOM 

"GRACIK" PIOTR 

GAPINSKI, JANUSZ 

WIDOK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,0000Zużyte opony160103

 0,0280Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,1500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 49,2850Metale żelazne160117

 3,4600Metale nieżelazne160118

 0,7100Tworzywa sztuczne160119

 0,4200Szkło160120

 0,7000Inne niewymienione elementy160122

 1,4200Inne niewymienione odpady160199

 0,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Odpady zawierające rtęć060404N85.12.Z2400316415732591641NZOZ Przychodnia 

Lekarska Trzech 

Wieszczów Sp. z o.o.

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,3650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717037056291043387GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIA 

TACZANOWSKA-OTR

ĘBSKA

 0,4850Opakowania z papieru i tektury1501011521674985731262289Firma "FUX" JERZY 

LIS

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,2200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201092770862776351548761Z.P.U. Janusz Kaliński

 0,3900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781185426492297539PROMED Łazy Sp. z 

o.o.

 2,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0702901249371020757P&P AUTO DUET s.c. 

Paweł Filas, Paweł 

Gleindek

 1,4050Zużyte opony160103

 0,4640Filtry olejowe160107

 6,5000Metale żelazne160117

 1,8850Inne niewymienione odpady160199

 1,8040Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767988706442330246INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ELŻBIETA 

ZWOLIŃSKA-GRĘBOS

Z

 0,1200Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307DG24.13.Z0705289795471922405PPUH Marbet-Wil Sp. 

z o.o.

 0,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1340Opakowania z metali150104

 0,3060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,0800Odpadowa papa170380

 1,3200Żelazo i stal170405

 1,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032426212756351813826Instytut Urody ANGEL 

Martina Marszałek
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 9,5400Żelazo i stal1704052429184959491949740SKALA CENTRUM 

WENTYLACJI 

KRYSTYNA 

WOSZCZYNA-BRZÓZ

KA

 1,3360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208273910176Warsztat 

Samochodowy Maciej 

Barycki

 0,0300Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,1100Filtry olejowe160107

 3,0000Skratki190801E41.00.B1501298109490508991GMINNY ZAKŁAD 

KOMUNALNY W 

PRZYROWIE

 3,0000Zawartość piaskowników190802

 0,5130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731669159541570759Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

LAB-TEST 

s.c.Nicpoń,Bielesz

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 6,7200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709042712898326470503776FIRMA BUDOWLANA 

"ERMAKOM" 

ŁOPUSZYŃSKI ERYK

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102415858736471078921MECHANIKA 

POJAZDOWA 

STANISŁAW IWANEK

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0550Filtry olejowe160107
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 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,1150Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082409359286381690860 Łukasz Drzał 

Mechanika Pojazdowa 

Auto-Tech

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2600Filtry olejowe160107

 0,0510Płyny hamulcowe160113

 0,1750Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Inne niewymienione elementy160122

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031505490149490091611Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy dr n.med. Grażyna 

Adamkiewicz

 0,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.13.Z0084552375470081317KALETKA Stanisław 

Kaletka

 4,5000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0000Żelazo i stal170405

 20,5500Skratki1908012429178405771975009PORECO Sp. z o.o.

 678,6200  146.08Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 17,0850Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080036022906310002367Zakład Poligraficzny 

Waldemar Wiliński

 0,2000Aluminium170402

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091521651705732441479Monika Kita Apteka 

Kalma

 2,5000Opakowania z papieru i tektury1501011509632165731001471GRANULAT-CHMIELA

RZ SPÓŁKA JAWNA

 4,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6000Opakowania z drewna150103

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0700105735530007082ANNA DANILCZUK, 

MAŁGORZATA 

DANILCZUK - BIEL 

APTEKA "POD 

GRAPĄ" SPÓŁKA 

JAWNA

 0,1400Opakowania z papieru i tektury1501010704242925480009020Zakład Produkcyjno - 

Usługowo - Handlowy 

"ANWIX" Import - 

Eksport Wiesław 

Szostek

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0501Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765770566391730762PANACEUM 

PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO 

SPÓŁKA CYWILNA 

JANUSZ MICHALIK, 

ANNA KASIŃSKA, 

SYLWESTER 

KASIŃSKI

 0,0075Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 7,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502G51.90.Z2721170629540004271FIRMA HANDLOWA 

TOWARZYSTWO 

WĘGLOWE SP. Z 

O.O.

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1 879,0000Inne niewymienione odpady0207992718062796450007904Domator PWN sp. z 

o.o.

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania z metali150104

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6140Zużyte opony160103

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Żelazo i stal170405
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 152,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101N85.11.Z0010920856472170474WOJEWÓDZKI 

OŚRODEK 

LECZNICTWA 

ODWYKOWEGO I 

ZAKŁAD 

OPIEKUŃCZO-LECZNI

CZY W GORZYCACH

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 4,5000Skratki190801

 1,7500Zawartość piaskowników190802

 70,0000Inne niewymienione odpady190899

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020703836479371204380GABINET 

WETERYNARYJNY 

USŁUGI SANITARNO - 

WETERYNARYJNE 

DR WET. MICHAŁ 

KONOPA

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161203322325130123726I&J TOMCZYK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,1230Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132738992106421067973MAREK FREUND
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 0,0001Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030400053547541392245CARITAS DIECEZJI 

OPOLSKIEJ

 0,0230Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092406731676342641834MSC s.c. Maria 

Siedlaczek,Michał 

Siedlaczek

 0,0090Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052767153926351004937BABIEC MARIUSZ 

BLACHARSTWO-LAKI

ERNICTWO 

SAMOCHODOWE

 0,0120Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767896346442856362STUDIO URODY 

MATAMORFOZY 

EWELINA 

WIDAWSKA

2969



 13,3000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103G52.48.G2734545906470511959PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁ. 

SPRZĘTU 

POŻARNICZEGO I 

OCHRONNEGO 

FIRE-SYSTEM 

Ł.WNUK,A.KUŹNIK 

SP.J

 9,0000Aluminium170402

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427128366262469178Stomatologia, 

Medycyna Estetyczna 

DIAMANTA dr n med 

Agnieszka Sroczyńska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0006Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z2407983606391723420Fabryka Paznokci

 3,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.11.Z2715759346521000081ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO LIGOTA 

Sp. z o.o.

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432070236423182359PORADNIA RODZINNA 

PANACEUM SPÓŁKA 

CYWILNA ELŻBIETA 

GAWLICZEK

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8762Opakowania z papieru i tektury1501012414156806311293929MS PARTNER Mariusz 

Skopczyński

 0,1737Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3900Opakowania z papieru i tektury1501012434532136291381919BP SERVICE CENTER 

ZBIGNIEW GRZĘDA

 0,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,7490Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1980Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,6520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140062394985270203313BANK OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415713226261936011GABINET MASAŻU 

Jarosław Przewoźnik
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 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.12.Z2724258239541900205NZOZ EUROKLINIKA 

PRYWATNY GABINET 

CHIRURGII 

PLASTYCZNEJ 

WILGUS JERZY

 0,0080Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 2,6390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2630Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0541Opakowania z papieru i tektury1501012434740895771713189PHU "LIWIA" LIWIA 

GRABOWSKA

 0,0667Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1600Opakowania z tworzyw sztucznych1501022765948309542301062Banner Polska Sp. z 

o.o.

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080213206078992699414ENERGOMONTAŻ 

ZACHÓD WROCŁAW 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

I

 0,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,5600Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,4900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 55,9200Żelazo i stal170405

 13,6600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 26,6970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030028930485860006039J.S. HAMILTON 

POLAND SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,7640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 94,8000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z0729338109372440065Rzeźnictwo i Handel 

Kapecki Sp. J.

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0532Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182766548976340125790INSTYTUCJA 

FILMOWA 

"SILESIA-FILM"

 0,0630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0310Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093600523117292706703MAGMAX SPÓŁKA 

AKCYJNA
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411255226341440453HIPPOCAMPUS 

Joanna Janecka

 2,8200Opakowania z papieru i tektury1501012406267075771922579AUTO-WNUK S.C.

 3,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411869509541966948INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR N. 

MED. TOMASZ 

GAWLIK

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.30.Z0008221625730105010ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

CZĘSTOCHOWA-RZĄ

SAWA

 0,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052408759206511680890SPOIWEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3000Zużyte opony160103
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 0,1910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033676072905751892786NZOZ PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ ADAM 

KONINA SP. Z O.O.

 0,0500Odpady tworzyw sztucznych070213DI26.61.Z2732932236491327706Zakład 

Budowlano-Betoniarski 

Andrzej Mizera

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4 350,0000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z1509128975750011602Zakład Masarniczy 

Romuald Burzyk

 2 907,0800Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080130684625262207578EUROBOX POLSKA 

SP. Z O.O.

 89,3400  41.90Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 03 03 

10

030311

 0,1900Inne niewymienione odpady030399

 0,3400Inne niewymienione odpady080399

 0,2000Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6800Opakowania z drewna150103

 0,2200Opakowania ze szkła150107

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 8,6800Mieszaniny metali170407
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 4,6000Opakowania z metali1501042412607636423102024FENIKS GT Sp. z o.o.

 0,4000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 9,3400Żelazo i stal170405

 27,7500Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

0803072722454816311004322ETISOFT PACKAGING 

SYSTEM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 154,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 15,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,0900Opakowania wielomateriałowe150105

 1,1000Opakowania ze szkła150107

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101G52.31.Z2719713346490015933APTEKA mgr farm. 

Maria Kolasińska

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081505884805770402978ZAKŁAD 

REMONTOWO-BUDO

WLANY ZBIGNIEW 

WASIK

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 522,5150Odpady tworzyw sztucznych0702132768617456442998553PLASTIC 

COMPONENTS FUEL 

SYSTEMS POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,0500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 7,9000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 19,8400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 56,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 15,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,0880Opakowania z drewna150103

 0,0600Opakowania z metali150104

 32,8400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,3300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,5400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 28,1900Żelazo i stal170405

 21,0000  3.02Szlamy z biologicznego oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812

 0,0060Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201210034415786350008347KOOPERACJA 

"POLKO" Sp. z o.o.

 0,0650Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Tworzywa sztuczne170203

 0,1550Żelazo i stal170405

 0,0070Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081513792065732170997TOMASZ 

KWIATKOWSKI Firma 

Handlowo Usługowa 

AUTEKS

 12,7800Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,2700Metale żelazne160117

 1,1950Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515242699491685790PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

M.C.SIKORSCY S.C.

 0,5000Opakowania z papieru i tektury1501010700086885480003980COCTAIL BAR 

DELICJE Urszula 

Skwara
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 0,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0600Opakowania ze szkła150107

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728212705531273897JANINA FEIL 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNEJ

 11,5350Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012705311716410001290PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWE 

"WOCH-MET" 

WOCHNIK ANDRZEJ

 28,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012412332986442389469FERMY DROBIU 

BARBARA SZATAN

 0,0140Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012782691986462360977"AMIGO" GABINET 

WETERYNARYJNY 

JOANNA PASTERAK

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709381006391027169SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

CIECHANOWSKA 

URSZULA

 1,7500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011501116315751004840FIRMA HANDLOWA 

MAJPOL SYLWIA 

MAJECKA

 1,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I63.11.C2700651546470509135"RYDTRANS" Sp. z 

o.o.

 0,5400Filtry olejowe160107

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764133376471634687HAWEL BOGDAN 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA LEKARZA 

RODZINNEGO I 

MEDYCYNY PRACY 

"PULS"

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 11,6400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706041412933307010117871BOHLE POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 7,5000Aluminium1704022405925989542584060Poligrafia Plus

 9,0000Papier i tektura191201

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501012428793355482658998TOPGAL NOVUM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033626685716442349228MONIKA NAWROT 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,1460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142783390596342550824PRZYCHODNIA "NA 

WITOSA" Sp. z o.o.

 0,0270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,9400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073605759488733254284HALDEK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,7000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

1908092411435146381758084WYROBY SWOJSKIE 

S. C. STEFAN, 

WOJCIECH, MARCIN 

PLUTA

 57,8990Odpady tworzyw sztucznych0702131513664455751635782EJOT POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0200Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 21,4510Inne niewymienione odpady120199

 1,9200Inne oleje hydrauliczne130113

 47,4180Opakowania z papieru i tektury150101

 3,9130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,5000Opakowania z drewna150103

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 3,0530Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110DJ28.52.Z2403977806252311263EUROPEJSKIE 

TECHNOLOGIE 

GÓRNICZE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 139,3400Żelazo i stal170405

 317,5800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DN37.20.Z0722664435471865541EKO EXPORT S.A.

 24,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1150Żelazo i stal170405

 0,1280Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767705926422667391MEDICUS S.C. 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

G.JASIULEK, 

R.DUDKIEWICZ, 

I.KRZYŻOWSKA, 

M.PINDUR, 

G.KOŁODZIEJEK

 0,7700Inne niewymienione odpady0303992406955595771930171TRAFTA Sp. z o.o.

 20,5700Odpady tworzyw sztucznych070213

 9,0300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,7700Inne niewymienione odpady120199

 5,6100Opakowania z papieru i tektury150101

 3,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,1700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,6400Metale żelazne160117

 0,0760Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0151Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728271669371337514PSYCHOMedical 

JOLANTA KLEMENS

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082767669236422663648LEŚNIK TOMASZ 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "AUTOMEX"

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435417799372669684STUDIO MAKE - UP 

Angelika Malarz

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435024436342825557NZOZ EMADENT - 

PRAKTYKA 

LEKARSKA IMAN 

HIJAZI Sp z o.o.

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022435366956292417246ADRIAN GRĄDZKI 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

"POD SYRIUSZEM"

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203
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 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052410568966381751521 "PIASMAL" S.C. 

GRZEGORZ 

PALICZKA I 

WOJCIECH PALICZKA

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0000Żelazo i stal170405

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182436122326521711988PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

MARIUSZ

 8,9520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401019796292308014BIOLABOR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033694993384980267799NZOZ EURO-MED 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728779796311078616GABINET 

STOMATOLOGICZNO-

ORTODONTYCZNY 

ANNA MICHALIK

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717260502220042450DOM DZIECKA W 

MYSŁOWICACH IM. 

ŚW. OJCA PIO

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162433684016252449814CENTRUM 

MEDYCZNE REHAB 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0014Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033683920296482784634URKOM SYSTEM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,2300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132414021115742036674ELEKTRYK 

ZĄBKOWSCY S.C.

 0,2730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033615770796342840172"CENTERMED 

KATOWICE 2" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090721270785532072818Apteka ŻYWIECKA 

Miłosz Szupina

 8,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304H55.30.B1503152276311386878Firma "Dziedzic" - 

Mariusz Dziedzic

 6,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 34,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,2100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,1000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 14,1000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429780439691119291DIAMOND BEAUTY 

BEATA 

SMALCUGA-MIKUSZ

 0,1440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515369825771799682SP ZOZ Gminny 

Ośrodek Zdrowia w 

Poraju

 0,8200Odpady tworzyw sztucznych0702132435487416511716406JBG SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 170,7900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3540Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Odpady zawierające rtęć0604046305905257771059609TOMMA 

DIAGNOSTYKA 

OBRAZOWA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0010Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111
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 0,1210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0880Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,5304Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0550Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503797305731103906NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"PRZYCHODNIA 

LEKARSKA" 

BREWCZYŃSKA 

EUGENIA

 32,4500Opakowania z papieru i tektury1501013629639405252635427RDM MANAGEMENT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ MYSŁOWICE 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 3,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5400Opakowania ze szkła150107

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032774773516391775925NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"PRODENTUM" S.C.

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110
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 10,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.12.Z2775386736421001750TWIST SP. Z O.O.

 0,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0100Zużyte opony160103

 2,1900Żelazo i stal170405

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021508274019490085817GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BOGUSŁAW UŁAMEK

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,9950Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062715816106380012661GAZDA ADAM 

"GANINEX" ADAM 

GAZDA

 0,0460Opakowania z metali150104

 0,9500Zużyte opony160103

 0,7220Filtry olejowe160107

 1,2200Płyny hamulcowe160113

 0,1530Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110N85.11.Z2727803236422585351Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny 

nr 3

 0,9680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,8480Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 171,4670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 61,3650Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,2450Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 3,0460Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4070Zużyty węgiel aktywny190904

 0,7100Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 194,2000Odpady tworzyw sztucznych0702130911711405571002029ZAPTECH SPÓŁKA 

JAWNA. SOBAŃSCY

 7,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7200Zmieszane odpady opakowaniowe1501060721316909371445221Przedsiębiorstwo 

Usługowo - Handlowe 

„JEMAR” Jekiełek 

Marek

 31,8600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 6,9000Odpadowa papa170380

 16,6400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 87,7200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072705012606380006040JACEK RYT ZAKŁAD 

REMONTOWO-BUDO

WLANY

 39,9640Odpady proszków powlekających080201DG24.30.Z0162443855262418507PULVERIT POLSKA 

SP. Z O.O.

 69,6240Inne niewymienione odpady080299
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 1,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 57,6250Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 12,2670Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0480Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych

04022138060340057719860944WORKERS SP. Z 

O.O.

 0,3540Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Zużyte opony160103

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766161416271763888NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

PRZYCHODNIA 

MARIOLA ROLEDER

 0,0550Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084929155925521400986Tomasz Panek Firma 

Handlowo-Usługowa 

"TOMI"

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 3,0500Zużyte opony160103

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0750Żelazo i stal170405

 0,2800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121151967877REMUR-RUDNIKI Sp. 

z o.o.

 0,1800Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,3800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3670Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 21,7100Żelazo i stal170405

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501316395741033892INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

OKULISTYCZNY 

MAGDALENA 

MROŻKIEWICZ-SALA

MON
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 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727189276341119509PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MATUSZ IZABELA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776383706332059216MOC NATURY SP. Z 

O.O.

 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733841096311266022Pracownia 

Stomatologiczna Beata 

Ukrzyska-Gawrońska

 0,1050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112722223916431000947Hydromel S.A.

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 310,0300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 180,1800Odpady spawalnicze120113

 1,8200  0.00Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 5,1400Inne niewymienione odpady120199

 1,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 1,9900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,9800Opakowania z drewna150103

 0,8700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 13,5400Metale nieżelazne160118

 41,2800Inne niewymienione odpady160199

 2,3000Tworzywa sztuczne170203

 0,1730Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1800Aluminium170402

 1 084,4410Żelazo i stal170405

 41,6400Metale żelazne191202

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033612957192220851480LA BEAUTE mobilne 

usługi kosmetyczne 

Paulina Polewka

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782787906292283283NZOZ "TWOJA 

PIELĘGNIARKA I 

POŁOŻNA" S.C. 

CECYLIA KRUPA, 

ANNA GRABOWSKA, 

JOANNA JURKIEWICZ
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 0,0101Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216040001646 000206452008233Dom Pomocy 

Społecznej 

prowadzony przez 

Ojców Kamilianów

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0377Opakowania z papieru i tektury1501012428403339492014974PIOTR LUDZIŃSKI 

PILU

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434232356332232270JAS-MEDICA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3729Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z2773889146452255150Usługi Medyczne 

Śródmieście Sp. z o.o.

 0,3729Roztwory utrwalaczy090104

 0,3423Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0320Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032419699299542728607ANIMALS CENTRUM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081225536128191145818AUTO NORM SERWIS 

Janusz Sokołowski
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 1,3900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,6000Żelazo i stal170405

 0,1519Opakowania z papieru i tektury1501013602499536491520254"GABI " EDYTA DUDA

 0,0965Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8 998,2110Metale żelazne1912021520056725732490526"HEMARPOL" 

BOGACCY SPÓŁKA 

JAWNA

 25 626,7430Metale nieżelazne191203

 14 500,2840Tworzywa sztuczne i guma191204

 1 161,3150Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 123,1000Metale żelazne1912025309640127541005314DSS Recykling Sp. z 

o.o.

 9,2000Metale nieżelazne191203

 5 069,7000Tworzywa sztuczne i guma191204

 41 527,0000Szkło191205

 1 986,2000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500528937122077243GABINET 

ENDOKRYNOLOGII 

GINEKOLOGICZNEJ 

LESZEK RADOMYSKI

2996



 1,4420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033658533695532529293INTER.MED. SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080706872705481052673KONIOR IRENEUSZ 

MECHANIKA 

POJAZDOWA

 0,0380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,1190Tworzywa sztuczne160119

 0,1130Inne niewymienione elementy160122

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110N85.12.Z2762234186321748716RZEDSIĘBIORSTWO 

ŚWIADCZEŃ 

ZDROWOTNYCH I 

PROMOCJI ZDROWIA 

ELVITA-JAWORZNO III 

Sp. z o.o.

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 4,6010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0210Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0330Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0030Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 57,9560Zgary i żużle odlewnicze1010031519034305770000228Jerzy Musialik Zakład 

Odlewniczy Metali 

Nieżelaznych PRESS

 4,3600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,9560Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 9,9000  0.05Wodne ciecze myjące120301

 0,0050Tworzywa sztuczne170203

 19,8650Żelazo i stal170405

 0,0240Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092401474809491949792APTEKA 

OGÓLNODOSTĘPNA 

MAŁGORZATA, 

KRZYSZTOF 

SZYMAŃSCY 

SPÓŁKA JAWNA

 0,3500Inne niewymienione odpady0702992404482696252318182TRIBAG S.A.

 0,7100Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,4500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 1,3000Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,0500Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0500Inne niewymienione elementy160122

 1,8000Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428126386452387785Salon Kosmetyczny 

Solarium Beata 

Grotecka

 0,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434605106482770112NZOZ UROMEDICUS 

TADEUSZ DZIÓBA, 

ELŻBIETA WYRWAS 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 277,7880Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201021514938826491967676STAL-PRODUKT 

SPÓŁKA JAWNA 

KORNELIA ZAŁAWA, 

DARIUSZ ZAŁAWA

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0320Metale żelazne191202

2999



 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432287306462932132REAMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022768547456511243190ANNA PIETRASZ 

NZOZ STOMA-MED

 0,1150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721770765531187867Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Agata 

Fojcik

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052722929602220019557TRANSGÓR SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3550Filtry olejowe160107

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

3000



 0,0500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182715212239542223043ZESPÓŁ OBSŁUGI 

JEDNOSTEK 

OŚWIATOWYCH

 0,3670Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2405543276492176445AGNIESZKA 

SMOK-WILISOWSKA 

APTEKA 

AGAFARMAX

 52,2500Opakowania z papieru i tektury1501019307756758951012337LEDI SPÓŁKA Z.O.O   

(dawniej "EKO" 

SPÓŁKA Z O.O)

 7,9370Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,2300Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,7600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,3000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201090000275426310200771Instytut Metali 

Nieżelaznych

 0,0440Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6090Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 2,0140Żelazo i stal170405

3001



 7,8600  2.38Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521873315771306739PRZEDSIĘBIORSTWO 

PODMIOTU 

LECZNICZEGO 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"VERA" HALINA 

KWIECIEŃ

 0,0180Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022733763056391319104PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

PUK DANUTA

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032737443646351330944Indywidualna Praktyka 

Lekarska Krystyna 

Wienzek

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.A0006160896340003271Przedsiębiorstwo 

Przedsiębiorstwo 

Przewozu Towarów 

Powszechnej 

Komunikacji 

Samochodowej S.A.

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 24,0000Zużyte opony160103

3002



 5,5600Metale żelazne160117

 0,4060Metale nieżelazne160118

 1,2600Tworzywa sztuczne160119

 0,9000Szkło160120

 0,0260Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,6100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.20.A3570460376792575669Polska Grupa Dealerów 

Sp. z o.o

 28,9100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 13,7800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,0800Zużyte opony160103

 3,7400Filtry olejowe160107

 1,1700Metale żelazne160117

 11,1400Tworzywa sztuczne160119

 9,1500Szkło160120

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

3003



 0,8500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z2737590936421804118Gabinet 

Stomatologiczny Agata 

Stępniewska-Pachucy

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431292925771911340F.H.U. BALLBINII 

EWELINA SZLAPKA

 9,6630Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

0205012778679806292230766ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 

IM.KRÓLOWEJ 

JADWIGI W 

DĄBROWIE 

GÓRNICZEJ

 0,0980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

3004



 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103369744619ZACISZE URODY 

GABINET 

KOSMETYCZNO-POD

OLOGICZNY 

MAGDALENA 

PROMNY

 0,0370Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,8000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020103361461180042784TOI TOI Polska Sp. z 

o.o.

 2,3000Opakowania z papieru i tektury1501010728466895482002861PPHU 

"BRAPTA"Ciuruś 

Dorota

 2,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania z drewna150103

 0,1480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140000000989542260624Najwyższa Izba 

Kontroli Delegatura w 

Katowicach

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.B2771102606431621543Samodzielny Publiczny 

Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuń

czy

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417159279372630794NIEPUBLICZNY 

PIELĘGNIARSKI 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ IZ-MED 

IZABELA 

PILARZ-KUBICA 

ZBIGNIEWA LINDERT 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162734384206471418311KOZUB MAŁGORZATA 

BIURO 

RACHUNKOWE 

KOMA

3005



 21,8990Odpady tworzyw sztucznych0702133006235656972214559LB THERM Sp. z o.o.

 37,4500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0700Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280K74.30.Z2719059006340018396Ośrodek Pomiarów i 

Automatyki 

"OPiA-Serwis" Sp. z 

o.o.

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0216Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,4746Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z2767838096472227978Medyk Sp. z o.o.

 0,4746Roztwory utrwalaczy090104

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0384Opakowania z tworzyw sztucznych1501023680334609371245634P.H.U. Zenon Rudnik

3006



 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414830036422797277CALIC TATTOO 

Łukasz Kala

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032736301756271754122GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KATARZYNA PISULA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6000Odpady tworzyw sztucznych0702131508559465730400737PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE"

WIKO"WIESŁAWA 

KOWALIK

 1,3290Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,1570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142732985809541875648KONSORCJUM 

PRZEDSIĘBIORSTW 

ROBÓT GÓRNICZYCH 

I BUDOWY SZYBÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA

 3,4400Żelazo i stal170405

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434403576511715884NA RONDZIE DOROTA 

STRZEŻYK, ROMAN 

STRZEŻYK SPÓŁKA 

JAWNA

3007



 2,1180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778590876261564791Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuń

czy Joanna Biłejczuk

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214276708297CENTRALNA 

Jargan-Szklorz Sp.j.

 16,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415647609542529150lek. dent. Katarzyna 

Lipińska-Sieroń

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,1850Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181A01.23.Z1515159515751449430FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA-EDMUND LOOSE

 0,4800Opakowania z papieru i tektury1501012782261486412313579P.H.U. "MARGO" S.C. 

BARBARA-MAŁGORZ

ATA-KRZYSZTOF 

POLOCZEK

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

3008



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767275096421865143NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna 

MICHALCZYK 

ZUZANNA

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766586715471382624NZOZ GABINETY 

STOMATOLOGICZNE 

ANDRZEJ 

SUCHANEK, 

PRACOWNIA 

PROTETYCZNA 

SUCHANEK ANDRZEJ 

SUCHANEK

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2728605596311032324RADAN-MED spółka z 

o.o.

 0,0180Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G52.48.G0705408225480013754FHU Krzysztof Lach

 0,0020Inne niewymienione odpady130899

3009



 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780192776271545944SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR 

N.MED. PAWEŁ 

SZKARADEK

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030702429295491037416URSZULA 

OLEARCZYK-NYCZ 

(Kozy)

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764101616441941870PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

HALINA 

MUSIALIK-BUKOWIŃS

KA

 0,3100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0723140016521587330NZOZ CENTRUM 

MEDYCZNE"DIAMED"  

SP. Z O.O.

 1,2900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112405678505732695665FLUORITAL 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,9600Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0900Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania z metali150104

3010



 0,3000Opakowania ze szkła150107

 0,3100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0037Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2900Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,9200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052714293006511018518ALFRED STANIEK 

MECHANIKA 

POJAZDOWA

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0670Filtry olejowe160107

 5,8400Inne cząstki i pyły1005042923947166631689362INTERSTAL SPÓŁKA 

AKCYJNA

 4,8400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,5400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0048Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

0702170728268305741521924KERAMIK ANETA 

KUKLA

3011



 0,0075Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431876976412395407VITAL - EWA 

MATUSZAK

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427789826482330790NZOZ "TWÓJ 

STOMATOLOG" LEK. 

STOM. JUSTYNA 

LEWANDOWSKA- 

STACHOWIAK

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 86,5180Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z2403957976443294274AURES SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,8600Inne niewymienione odpady080199

 0,4900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4250Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,4250Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 18,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 10,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania z drewna150103

 3,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

3012



 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1250Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,9500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 35,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,7110Aluminium170402

 14,4700Żelazo i stal170405

 0,4200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 23,2800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

3013



 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2702208216391019336"PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM.JANUSZ 

KONDERLA"

 25,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010722901055482210602IMEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 10,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012731209366421721875SADEX Sp. z o.o.

 111,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,8180Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,7820Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416692516272674224INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

DOMINIKA STOLECKA

 42,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701071458516205222991229CEMEX 

INFRASTRUKTURA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,0000Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

0803082776012946443049698NOBUD SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1600Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

3014



 255,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 3,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0330Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Papier i tektura191201

 848,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051515594705732425575Paged Meble Sp.  z 

o.o.

 66,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

030182

 0,2000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,8000Odpady tworzyw sztucznych070213

 59,4000Inne niewymienione odpady070399

 64,8000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 85,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

3015



 5,1000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,2000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,5000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0550Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 6,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 40,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5000Zużyte opony160103

 37,4000Metale żelazne160117

 0,1280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 13,3000Aluminium170402

 0,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0045Opakowania z tworzyw sztucznych1501022723469636271025989MAREK BARBARA 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA

 0,1690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032771277706472236919NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"FEMINA" S.C. 

ELŻBIETA PIETRZYK, 

BOŻENA FRYMER

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

3016



 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778557939451841605TOMASZ MAKIEŁA 

STOMED 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA,

N.Z.O.Z.PRZYCHODNI

A 

STOMATOLOGICZNA 

STOMED

 0,3300Opakowania z tworzyw sztucznych1501022718261586271006265Usługi 

Remontowo-Budowlane 

Grzegorz Bortnowski

 2,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1500Inne niewymienione odpady0702992419860006421171268MECHANIKA 

POJAZDOWA JACEK 

PRUSZOWSKI

 1,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,3200Mineralne oleje hydrauliczne 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130109DN37.20.Z0013446356310007092"GWAREX POLSKA" 

Sp. z o.o.

 0,3600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,0370Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 14,9100Żelazo i stal170405

 0,0100Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.13.Z0706170689371034759PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HAŃDEREK 

WIESŁAW

 0,0100Roztwory utrwalaczy090104

3017



 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 89,5560Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012435631439691609859ZAKŁAD OBRÓBKI 

MECHANICZNEJ 

TRZPIS SPÓŁKA 

JAWNA

 1,2600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1500Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4600Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,5050Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,7050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 3,9350Żelazo i stal170405

 0,0947Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403379145732059768PRYWATNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

LEKARZ 

STOMATOLOG RAFAŁ 

KUBARA

 0,6050Opakowania z papieru i tektury1501012426123202220695117Lokal Gastronomiczny 

"LARI" Bronisława 

Jabłońska

3018



 0,8250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,7000Opakowania ze szkła150107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033689145006482379218Mani Time Mobilne 

Studio Pielęgnacji 

Dłoni i Stóp Barbara 

Szczepanek

 7,4500Opakowania z papieru i tektury150101DA15.81.A2717427116310117171SABA K. i D. 

Malinowscy Sp .J.

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501012714422396381030282 IPORTI Jacek Kania

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Żelazo i stal170405

 0,2000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,4190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2778751756412272567"BUM - MED" Sp. z 

o.o

 0,2650Odpady tworzyw sztucznych0702132404403396431615614Arkadiusz Berliński 

Prodig Tech

 0,0290Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1270Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

3019



 0,5180Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

0901070008683074980107015Samodzielny Publiczny 

Wojewódzki Szpital 

Chirurgi Urazowej im Dr 

Janusza Daaba w 

Piekarach Śląskich

 0,0980Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 11,9100Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8600Opakowania ze szkła150107

 0,0560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7960Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0090Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0060Inne baterie i akumulatory160605

 6,9400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

3020



 1,4930Żelazo i stal170405

 0,0070Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,2310Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 77,9970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 11,3580Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1610Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1980Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0875Opakowania z tworzyw sztucznych1501022411126439372133736PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE Wioletta Sojka

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501143395731028346P.P.H.U. 

MAŁGORZATA 

OLSZEWSKA

 0,0600Odpady spawalnicze1201130721477965471837510P.P.H.U. "MIXBUD" 

S.C. TADEUSZ 

MIKUŁA, 

FRANCISZEK STOSZ

 450,6600Odpady żwiru lub skruszone skały inne 

niż wymienione w 01 04 07

0104081012777007692212927PG BUDOWA S.C. 

KRZYSZTOF 

PAJĄK,GRZEGORZ 

GOCYŁA

 97,5300Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 1 709,1700Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 858,1020Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DM34.30.A2723619005471011744"ADLER POLSKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,4500Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 463,3540Odpady tworzyw sztucznych070213

 287,7300Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 2,4050Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 40,5620Odpady włókna szklanego i tkanin z 

włókna szklanego

101103

 3,6130Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 15,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7280Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9680Opakowania z drewna150103

 6,8800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 20,9770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1610Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 15,4200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Metale żelazne160117

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,7220Żelazo i stal170405

 4,2250Kwasy trawiące1101051506406315770008678LESZEK RAK CNP 

CENTRUM 

NAKŁADANIA 

POWŁOK

 76,6100Cynk twardy110501

 77,6300Popiół cynkowy110502

 1,4500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7630Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033617739526421694954Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska mgr 

Renata Szreder

 0,4370Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801040700301565470050446ZIELEŃ MIEJSKA - Sp. 

z o.o.
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 23,8310Opakowania z tworzyw sztucznych1501023662856835252693229DSI UNDERGROUND 

CHEMICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719285006351028990SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

WIESŁAW BANAŚ

 0,0700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603801421927945471998992Paweł Siemaszko 

Pablo Kawo

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707574445481042108INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

TOMICZEK GRAŻYNA

 0,0159Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082436367069691610555FOLTRANS SERWIS 

SP. Z O.O.

 0,5500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 14,0000Zużyte opony160103

 0,5300Filtry olejowe160107

 0,6080Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,6890Żelazo i stal170405
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 0,3558Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403236745732643295PIASTOWSKA-MED 

Sp. z o.o.

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083624446536471294530AWI-TRANS-SPED 

Arkadiusz Wachowicz

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3000Zużyte opony160103

 0,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203042768588846492020648P.P.H.U.Piekarnia 

PODPŁOMYK s.c. 

Pietrzykowski

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,3000Odpady tworzyw sztucznych0702138704223979561627586THYSSENKRUPP 

MATERIALS POLAND 

SPÓŁKA AKCYJNA 

(dawniej 

THYSSENKRUPP 

ENERGOSTAL 

SPÓŁKA AKCYJNA)

 2,4400Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 108,7000Zgary z hutnictwa żelaza100280

 623,9000Inne niewymienione odpady100299

 8,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 50,6000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 7,7000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 185,2000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104
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 2,4800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 6,0000Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 1 050,6000Inne niewymienione odpady120199

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 20,9000Opakowania z drewna150103

 9,2000Opakowania z metali150104

 214,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Zużyte opony160103

 22,7000Metale nieżelazne160118

 1 330,7000Żelazo i stal170405

 9,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779247496312128486ARTE CLINIC 

Małgorzata Warchoł 

(dawniej: WARDENT 

NZOZ Małgorzata 

Warchoł)

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DK29.41.B3511968609451531922ALFA POLAND Sp.  z 

o.o.

 0,8200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3700Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,8700Opakowania z drewna150103

 0,4950Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0300Zużyte opony160103

 0,2000Metale nieżelazne160118

 0,2200Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2400Tworzywa sztuczne170203

 1,7100Aluminium170402

 23,4200Żelazo i stal170405

 0,9950Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733243086471021878PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LARA-NIESLER 

BOŻENA

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802765311896291781180RYSZARD 

WOŹNIAK-WYNAJEM 

NIERUCHOMOŚCI
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 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141474569215213679834PSD FARMACJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0340Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2767697846442977284Centrum Medyczne 

"Gwiezdna" s.c.

 0,0001Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022907049116571838604STOMATOLOGIA 

ANDRZEJ KAMIŃSKI

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723862656381568633NIEPUB. Z-D OPIEKI 

ZDROWOTNEJ-PRZYC

HODNIA LEKARSKA 

"REMEDIUM"S.C.PISA

REK-KRYSKA B., 

BISKUP-WOJTYSZYN 

E.,TOMALA-JAROSZ 

J.

 0,0370Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802031506559119490044675GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK.WET.STANISŁA

W PŁONKA

 0,0750Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603O90.02.Z2733340286321523302Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania Sp. z 

o.o.

 64,7000Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432082645482525257USŁUGI MEDYCZNE - 

FIZJOTERAPIA 

DOMINIK MIŁY

 1,5260Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

060502DJ28.52.Z2775227036443056617Proma Poland Sp.zo.o.

 1,9200Osady i szlamy z fosforanowania110108

 134,3800Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 7 604,5000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 24,0600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 19,5000Wodne ciecze myjące120301

 84,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,1480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 34,8600Opakowania z drewna150103

 2,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3740Miedź, brąz, mosiądz170401

 17,0600Żelazo i stal170405

 2,4600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208276138782TANDEM Sp. z o.o.

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2100Zużyte opony160103

 4,0100Filtry olejowe160107

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,8500Opakowania z tworzyw sztucznych1501022766431266411592293MEWA-DRUK ZAKŁAD 

POLIGRAFICZNY 

WOJCIECH DYCZKA

 4,5970Aluminium170402

 0,2260Żelazo i stal170405

 48,1400Papier i tektura191201

 0,9500Zużyte opony160103G50.20.A0702888029370005098Wulkanizacja - Siuciak 

Bogusław

 0,2663Opakowania z papieru i tektury1501012431243726351395406Dagmara Krause

 0,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1095Opakowania z papieru i tektury1501012412300126421038368PPHU "GRAŻKA" 

GRAŻYNA KANIA

 0,0709Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0003Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2432620006312649469Druga Apteka 

ZDROVIT Sp. z o.o.
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 0,1030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723579965482285468NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"SERCE" SPÓŁKA 

CYWILNA MAJKA 

ELŻBIETA,KONIECZN

A 

MARIA,CHARZEWSK

A GRAŻYNA

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021508430735731059281ZAKŁAD USŁUG 

GALWANICZNYCH 

ROZBICKI DARIUSZ

 0,1350  0.05Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,2000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z2775737936482398434Centrum Medyczne 

"Hel-Med" Sp. z o.o.

 0,2000Roztwory utrwalaczy090104

 0,2700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0460Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0057Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033655981505471435668F.H.U. "Edit Style" 

Edyta Grabczewska
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 7,9900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083637871196793123159DF GRUPA PGD 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 2,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3200Zużyte opony160103

 0,8700Filtry olejowe160107

 1,8500Metale żelazne160117

 0,1700Tworzywa sztuczne160119

 0,1400Szkło160120

 1 123,2200Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

0104135921807917722169189WKG SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,1150Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,3400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5000Inne niewymienione odpady120199

 0,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Opakowania z metali150104

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400182808711051214GABINET LEKARSKI 

URSZULA GWIZDAK

Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766103396271593340BORKOWSKA 

MAŁGORZATA

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776851676331724686SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNO-ORT

ODONTYCZNA 

WOJCIECH DROBEK

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142725353166260012747Bytomskie Centrum 

Kultury

 156,6190Opakowania z tworzyw sztucznych1501022431647915771975682ECO-WORLD 

PLASTICS 

RECYCLING Sp. z o.o. 

Sp. komandytowa

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 21,3200Żelazo i stal170405

 389,4200  116.83Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814
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 9,9600Metale żelazne191202

 0,0900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012413409765732257830Paweł Polaczkiewicz 

POL-MOT

 0,7990Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0230Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0530Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033575218635512268659NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"INTER-OKO" 

PYREK-RĄCZKA 

BOGUSŁAWA,RĄCZK

A JAN SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707544575481698228INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA  

lek.stom. Jolanta 

Obwiosło-Krzystek

 0,0061Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162715055209541187440Izba Notarialna w 

Katowicach

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych1501022772676596471100483GOSPODARSTWO 

ROLNE Tomanek 

Florian

 0,0019Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764081066391013500PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GNOT MAŁGORZATA
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 0,0041Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0190Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012433125769542608659Gabinet weterynaryjny 

AS

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501012711828736381026004 MUSZYŃSKI 

JACEK, ZAKŁAD 

OGRODNICZY

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726587576311031247"STUDIO BEATA" 

BEATA GÓRKA

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779282046482334983GABINET 

KOSMETYCZNY 

"OAZA" MARZANNA 

DOMAGAŁA
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032721893286341751762Danuta Piecuch-Gelner

 0,2155Opakowania z papieru i tektury1501013662185406452329144OLIFKA Oliwia 

Pawlikowska

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 655,0100Opakowania z papieru i tektury1501018910420148842281452ENERIS 

EKOLOGICZNE 

CENTRUM UTYLIZACJI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1 328,7260Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 99,1800Opakowania z metali150104

 40,0800Opakowania ze szkła150107

 6,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2 911,6100Papier i tektura191201

 3,2280Metale żelazne191202

 20,7400Metale nieżelazne191203

 2 949,4600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778592596321553384PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IWONA 

BYSTRY-SMAGA
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 67,9200Opakowania z papieru i tektury1501011416025289512267484STANLEY BLACK & 

DECKER POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 7,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 11,8400Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033666670835532533768NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MEDICO" PRAKTYKA 

LEKARZY 

RODZINNYCH I 

SPECJALISTÓW 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZ

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033644991096392000735Podo-Medica Gabinet 

Podologiczno-Kosmety

czny Katarzyna 

Brachman

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776768146431628522SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA DLA 

KOBIET MULTI - MED 

HOŁDA, PAJAK 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA - 

LEKARZE

 0,2200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112764168216311731861TOMEX Tomasz 

Woźniczko

 7,8200Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119
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 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768807776292173614"MERKURY" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0024Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022709564405471767577Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Mariola Terlecka, 

Janusz Terlecki

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405734546262786482wSPAniale zrobiONE 

Marta Hyścińska

 0,0763Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401775052220659021INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

AZ-DENT BARBARA 

ZNÓJ-SPYRA

 0,0270Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032415189197372121519JOANNA 

MYCZKOWSKA 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

"VIVET"
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 1,1300Zużyte opony1601031501145815730009281PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "MAKS" 

SŁAWOMIR 

KWECZKE

 0,9000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180708049205481619832J.P.PILCH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 17,8000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 5,0000Zużyte opony1601032405902705741736895Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe 

,,OLGUM" Roman 

Szyszka

 15,8000Odpady tworzyw sztucznych0702133613316226482773949NAVOTECH 

INŻYNIERIA 

¦RODOWISKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 50,4000Opakowania z papieru i tektury1501013010027182090001776JERONIMO MARTINS 

DROGERIE I 

FARMACJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,0713Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0660Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 8,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.11.Z2764899499542303204LEXUS Katowice Sp. z 

o.o.

 5,5500Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502
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 7,2000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 2,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3840Opakowania z metali150104

 2,1460Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,8000Zużyte opony160103

 0,2400Filtry olejowe160107

 0,0240Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,6000Metale żelazne160117

 0,0360Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 269,3620Odpady kory i korka030101DN36.63.Z0001231226520004705PCC Consumer 

Products "Czechowice" 

S.A.

 2 330,4200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 108,5000Inne niewymienione odpady030399

 0,0810Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 53,7500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 4,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0060Odpady spawalnicze120113

 33,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 4,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,7900Opakowania z drewna150103

 1,0200Opakowania z metali150104

 3,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5000Metale żelazne160117

 0,2900Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,4200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 3,4500  1.38Inne niewymienione odpady190899

 5,5530Opakowania z papieru i tektury150101DA15.91.Z0707392165471424127TOORANK POLSKA 

S.A.

 3,5970Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0660Opakowania z metali150104

 1,0500Opakowania ze szkła150107

 2,2600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1730Żelazo i stal170405

 0,0170Mieszaniny metali170407

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722545175471367837INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Agata 

Balska-Gulewicz

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032714390886481049186PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MASNY 

PRZEMYSŁAW

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030729322659372440415"AMERIDENT" 

NIEPUBLICZNY 

STOMATOLOGICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

SPÓŁKA CYWILNA 

MARIA I ŁAZARZ 

LEGIEŃ

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1508866225730118604Apteka Panaceum Sp. 

J.
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032702025856490013549INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA PIOTR 

BEDNARSKI

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0025Opakowania z tworzyw sztucznych1501022429104996521639127PATRYCJA 

SOBECKA-BARAŃSK

A  HairManya

 0,0018Opakowania z metali150104

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182719544886260020215BILANS S.C. SŁOTA 

LUCYNA, LUBICZ - 

POSOCHOWSKI 

ARTUR

 2,3600Opakowania z papieru i tektury1501012433009176452443696ELEKTROGRAT 

PATRYK RINKE

 2,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 12,4500Żelazo i stal170405

 4,1200Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782542806271310075NZOZ DENTINO Iwona 

Ryguła-Mączkowiak

 0,0019Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033657605675751891108PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ 

KOCHANOWICE SP. Z 

O.O.

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106G52.31.Z2782712789691084196APTEKA W 

BUJAKOWIE MGR 

FARM. HALINA 

WOŹNICA-KAMPA

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0020Odpady zawierające rtęć0604042435260246252450705ELEKTROCIEPŁOWNI

A BĘDZIN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 21 623,5200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 50 480,4200Popioły lotne z węgla100102

 10 997,1400Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania 

spalin oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182

 0,1010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 14,1440Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0270Inne baterie i akumulatory160605

 0,0010Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0010Tworzywa sztuczne170203

 0,7860Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,4200Aluminium170402

 868,7580Żelazo i stal170405

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081521501449490253700 TOMASZ WOJTASIK 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"TOMEX"

 0,1500Filtry olejowe160107

 119,4500Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z6101882017740001454PKN ORLEN S.A.

 45,8720Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 107,9590Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0340Opakowania ze szkła150107

 21,5380Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,7400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109DJ28.62.Z2781698939691355904Zakład Obróbki 

Precyzyjnej Łabędy 

Sp. z o.o.

 0,4600Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,0600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,1790Żelazo i stal170405

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729978446481567952PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

YOUSEF KHALED

 0,0019Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431308239372420200STUDIO 

KOSMETYCZNE 

"BEAUTY" MONIKA 

OLBERT

 0,3300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030036032426260013770PRZYCHODNIA 

LEKARSKA SANTE

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416761276462894503SONOMED - I 

DARIUSZ CHOLEWA, 

BARTOSZ CZUBA 

SPÓŁKA CYWILNA
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 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100003221526412108000SĄD REJONOWY W 

RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 1,1100Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508405195731202548GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA STRĄK

 0,0008Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703863735471596147 BARBARA WIĘZIK

 0,0040Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801023624153096423191453STOFIMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,2420Odpady tworzyw sztucznych0702133625465506292472860"SILESIA PET" 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,8800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,6790Opakowania z papieru i tektury150101
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 3,5520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081521421625741914641AUTO-SERVIS S.C. 

J.G.M.W.MOŃKOWIE

 0,1390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435817506511351034 Stomatologia 

Szendera Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Katarzyna Szendera

 107,1200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.56.A2779427189691317677Zakład Produkcji Form 

"ŁABĘDY" Sp. z o.o.

 424,0600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Urobek z pogłębiania zawierający lub 

zanieczyszczony substancjami 

niebezpiecznymi

170505

3048



 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z2718212966442195021PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

Janusz Kozielski

 0,0061Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410035469691532401MEDYK - S.C. 

ROGOWIEC 

WIESŁAWA, PENTOK 

MARIA

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090728851815471802799MGR-FARMACJI 

APTEKA 

"BURSZTYNOWA" 

JOANNA 

KUBICA-KOWALSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022762513509541628016GABINET 

WETERYNARYJNY 

MAREK OLSZEWSKI

 109,1500Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305071600943797492004118PRZEDSIĘBIORSTWO 

ZET SP. Z O.O.

 27,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 55,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 75,5000Zawartość piaskowników190802

 1,3500Odpady z kory i drewna0303010706083945531010732DURAJ'S WOOD 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0130Opakowania z metali150104

 2,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Zużyte opony160103

 1,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,2900Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0480Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082781215219542367836TUREK TRANS 

ŁUKASZ TUREK

 1,6230Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206011404577741070003926MONDELEZ POLSKA 

PRODUCTION 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,7800Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 134,6750Opakowania z papieru i tektury150101

 10,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8200Opakowania z drewna150103

 21,0490Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5600Inne niewymienione odpady160199
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 0,1010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 19,1200Żelazo i stal170405

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432103739541181271SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.ILONA 

PIECHUTA-KOŚMIDE

R SPECJALISTA 

GINEKOLOG-POŁOŻNI

K

 0,6180Żelazo i stal1704051012593695732639448FUH BSK Beata 

Smolich- Kowalska

 0,0010Miedź, brąz, mosiądz1704012404572976431700337MARCOLL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,2770Aluminium170402

 5,1400Żelazo i stal170405

 0,1550Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203N85.11.Z0705447315480075608SANATORIUM 

UZDROWISKOWE 

"MALWA" SP. Z O. O.

 0,0135Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0720Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409582375481759295PILCH ELŻBIETA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703833865471047280INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA KACZUR 

KRZYSZTOF

 0,0440Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141502852209490633207ARTCHEM 

TARCZYŃSKI,MIELCZ

AREK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,2750Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182411278576482700583SZPITAL MIEJSKI W 

ZABRZU SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2670Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6120Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 65,2810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 12,9330Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0990Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414040446381264152Salon MSTYLE 

Małgorzata Flis

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765715796252084956POL-SANA-MED 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706531019371415214SALON 

KOSMETYCZNY 

"ALBA" AGATA 

KAMIENIEWSKA
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769717419542304830INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JANUSZ WOJTYNA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1000Odpady tworzyw sztucznych070213E41.00.A2715066956340128788Górnośląskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów S.A.

 0,3000Inne niewymienione odpady070299

 548,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 5,4800Alkalia trawiące110107

 0,7160Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0390Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6870Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 12,4910Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 1,6300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6800Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,2480Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0440Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0530Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0100Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,2480Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Chromiany (np. chromian potasowy, 

dwuchromian sodowy lub potasowy)

160902

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 6,8000Miedź, brąz, mosiądz170401

 334,3000Żelazo i stal170405

 1,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 29,0000Inne niewymienione odpady190899

 1 760,4450  40.42Osady z klarowania wody190902

 375,0000Zużyty węgiel aktywny190904

 3,2000Inne niewymienione odpady190999

 2,2000Papier i tektura191201
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432647595482425001GABINET 

KOSMETYCZNY eM.Bi 

Monika Bartunek

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.31.B0035544729690842074Dom Pomocy 

Społecznej 

"Zameczek"

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0300Skratki190801

 0,9300  0.28Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130004965806340125531ŚLĄSKI BANK 

SPÓŁDZIELCZY 

"SILESIA" W 

KATOWICACH

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435397949372227035SALON 

KOSMETYCZNY 

IWONA GASIDŁO
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709609896462002829Specjalistyczny 

Gabinet Chirurgi 

Stomatologicznej i 

Szczękowej

 5,4500Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701042432445966263011949Firma Mazur sp. z o.o. 

sp. k.

 18,4200Inne niewymienione odpady120199

 1,7040Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8800Opakowania z drewna150103

 5,8900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F2725067406441067775PRACOWNIA ANALIZ 

MEDYCZNYCH 

NORBERT FOGT

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030726820709371071134"UNIDENT" ANNA 

ALASZEWICZ-DĘBSK

A
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 0,8400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012779478516321290418Michał Żaliński 

KONSPEKT

 1,4800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,0600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,4800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092408786796423042492APTEKA POD LWEM 

RYSZARD REZNER 

Sp. z o.o.

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132418080956423147742Zespół Szkół 

Ekonomiczno-Usługow

ych

 0,1170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0260Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032416517889542595075PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

PANEWNICKA 

"PAWET" ZOFIA 

BUDZIŃSKA-SOBCZY

K

 0,0190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110N85.11.Z2762152939691162275Szpital Chorób Płuc i 

Gruźlicy im. św. Józefa  

w Pilchowicach

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 8,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0920Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0180Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 1,7530Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,0154Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602164304926167121015599"MAKROCHEM" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719072826481037125WIELOSPECJALISTY

CZNA PRZYCHODNIA 

LEKARSKA S.C.
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 0,0161Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717000266471027131NZOZ Orthos Poradnia 

Urazowo-Ortopedyczna 

Poradnia Medycyny 

Pracy lek. med. 

Ryszard Zakrzewski

 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030708581005471364684GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

WOJCIECH BALCER 

LEK. STOMATOLOG

 15,9700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107DJ28.30.B2761700536252032451ERBUD INDUSTRY 

POŁUDNIE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 21,5500Mieszaniny metali170407

 2,3500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 8,6400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 7,6040Papier i tektura1912012778681526291269200RAFAŁ JANKOWSKI 

EKOPLAST

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032777211769542397665NZOZ DELTA-MED Sp. 

z o.o.

 0,3560Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1400Opakowania z papieru i tektury150101L75.23.Z0003198886451115599Areszt Śledczy

 1,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,6300Opakowania ze szkła150107

 0,2780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 15,8400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030700310905481026687CHUDY HENRYK 

FRYZJERSTWO

 3,1040Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110723215736462447193"PAINT-SERWIS" Sp. 

z o.o.

 1,1640Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,6220Opakowania z papieru i tektury150101

 38,1290Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,5800Opakowania z drewna150103

 41,8120Opakowania z metali150104

 0,1220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 58,2900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113612513669121876440HICS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 16,9300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,5650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082406542606252297190Kompresor System 

Zaklad Mechaniki 

Precyzyjnej Krzysztof 

Podsiadło

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9400Filtry olejowe160107
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 998,5000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DI26.81.Z0704843775471016121"KLINGSPOR" Sp. z 

o.o.

 0,4700Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103

 0,0130Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,1000Odpady tworzyw sztucznych070213

 132,5760Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 1,4000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 15,6010Osady z klejów i szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080411

 31,1790Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080413

 0,7000Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 0,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,6000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,4810  0.39Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 6,4000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 56,6000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,8930Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 351,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 51,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 243,9000Opakowania z drewna150103

 2,0000Opakowania z metali150104

 0,8000Opakowania wielomateriałowe150105

 30,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8000Opakowania ze szkła150107

 28,6500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 5,1160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,7000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 46,8000Metale żelazne160117

 22,1000Metale nieżelazne160118

 0,5000Tworzywa sztuczne160119

 0,1010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 766,5000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 7,1340Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 3,3000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 17,3150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,6000Żelazo i stal170405

 0,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082405475866443316136POLSKIE AUTO 

CENTRUM ZYCH I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,0000Zużyte opony160103

 1,2100Filtry olejowe160107

 0,1500Tworzywa sztuczne160119

 4,2780Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0770Inne niewymienione odpady1308995315852687481046544Tomasz Moryl FRTM
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 0,1480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404952926342832735MEDYCYNA POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1760Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082436481939490789381IMD Car Serwis Rybak 

Robert

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,7320Metale żelazne160117

 0,0250Inne niewymienione odpady160199

 4,3640Żelazo i stal1704050721168445481164857JAWORSKA ANETA 

FIRMA 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWA 

"JAWAN"

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092702316066510002432APTEKA "HIGIEJA" 

A.ANDREASIK, 

T.SMOŁKA SPÓŁKA 

JAWNA
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781373386492060955AGNIESZKA 

GORGOŃ-DZIUB 

PRACOWNIA 

PROTETYCZNO-ORTO

DONTYCZNA

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032735645506311252876USŁUGI MEDYCZNE 

SOSNOWSKI 

ANDRZEJ

 113,3600Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z0023917956520004912IMPRODEX SP.z o.o. 

SP.KOMANDYTOWA

 29,6200Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 19,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2900Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3500Żelazo i stal170405

 0,2200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111402047835213357042LION MOTORS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,9200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8300Zużyte opony160103

 0,9600Filtry olejowe160107

 0,2800Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0600Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1,0200Metale żelazne160117

 2,7200Tworzywa sztuczne160119

 1,4300Szkło160120

 0,2100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031513994109491581180Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej Miejska 

Przychodnia Rejonowa

 0,1790Inne niewymienione odpady0201992777997129542401846Wojewodzki 

Inspektorat Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa 

w Katowicach

 0,2730Inne niewymienione odpady070799

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0930Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727199046521260310MEDYCYNA 

SZKOLNA IRENA 

KWICZAŁA

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501012400385605481179698DZIĘDZIEL ZYTA 

FIRMA "MOTO MIRO"

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433882209492195510Centrum Medyczne 

ANMED LIFE Sp. z 

o.o.

 25 106,7700Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

010102G51.13.Z2718480366450009398Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"TransLis" Henryk Lis

 6,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 13,7000Zużyte opony160103

 10 827,9300Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 355,7400Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103
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 1 120,2200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 13 551,4900Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 13 684,1900Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 8 168,1800Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 11 710,0000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 4,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202032407108279542606614ZESPÓŁ 

SZKOLNO-PRZEDSZK

OLNY NR 2

 0,2700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2407805109490812246GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANDRZEJ GRABIŃSKI

 0,5910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401913916311734747MD MEDMIX Marzena 

Dubas

 0,0990Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509223125730245521MAREK POLAK
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 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103278094907 000386452310044Ośrodek 

Adaptacyjno-Rehabilita

cyjny dla Dzieci i 

Młodzieży 

Niepełnosprawnej

 0,0013Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0089Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O91.31.Z0400203205480078038KONWENT ZAKONU 

BONIFRATRÓW W 

CIESZYNIE

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1214619549442231764MIROPHARM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103243413171NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

GINEKOLOGICZNO-E

NDOKRYNOLOGICZN

A JACEK 

MAGIEROWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0780Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802013613936819730642164REPTILIO Szymon 

Najdora

 0,7800  0.05Wodne ciecze myjące1203010155166701230995576TITAN POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0800Opakowania z metali150104
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0370Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802033692570266342920876SMARTPET SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082780362706441823521MULARCZYK 

SŁAWOMIR 

VAR-MONT

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,0000Płyny hamulcowe160113

 0,0040Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,4660Metale żelazne160117

 0,0080Metale nieżelazne160118

 0,0160Tworzywa sztuczne160119

 0,0090Szkło160120

 0,0120Inne niewymienione elementy160122

 0,0100Inne niewymienione odpady160199

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732692652220419191Praktyka Lekarska lek. 

med. Jerzy Stockfisch

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033672208526462891002Dotyk Piękna Izabela 

Morkisz
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 0,3300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053683929575741526608M-CAR MAŁGORZATA 

KRASZEWSKA

 0,4900Zużyte opony160103

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,6200Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433033766312552652Gabinet Podologiczny 

Elżbieta Jaworska

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701001759690196065PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

UNODENT 

ZDZISŁAWA 

KSIĄŻEK-HĘDRZAK

 75,4100Odpadowa tkanka zwierzęca0202022701917466490001865Zakład 

Rzeźniczo-Wędliniarski 

Bara Jacek

 10,2400  2.05Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,2200Inne niewymienione odpady100199

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0163Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,5500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409080385732736401Gabinet 

Stomatologiczny 

Patrycja i Dariusz 

Helmich s.c.

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402331556482565783M.M.R. DENTAL S.C. 

MAŁGORZATA, 

MAREK ROKICCY

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022435718466292302678PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

ZWIERZYNIEC LEK 

WET ZUZANNA 

SPRUCH

 0,0280Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092401048026492115171APTEKA "REMEDIUM" 

MGR FARM. 

MAŁGORZATA 

SIKORA

 0,0120Opakowania z papieru i tektury150101F45.21.A0722679165481719114Usługi w Zakresie 

Robót Budowlanych 

Zbigniew Sikorta

 0,0130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z drewna150103

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703811345471024586PRYWATNY GABINET 

ORTODONTYCZNY 

LEK. STOM. MARIA 

CHYCKA-GŁOWACKA
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 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042708962346251267689BOŻENA 

SUWAŁA-JURCZYK 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

DERMA

 30,3600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011501586805771010298P.P.H.U. WŁOMET 

S.C. W. ŚPIEWAK, D. 

ŚPIEWAK

 0,5740Miedź, brąz, mosiądz170401

 24,6200Żelazo i stal170405

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032707327166411450759PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

KRYSTYNA PUTYRA

 163,2500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072430142415532511382KONSTRUKCJE 

ŻYWIEC SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 11,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 22,5100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142700431356520004941Systemy Alarmowe 

"BRAXER" S.C. 

ANDRZEJ BRANDYS, 

ARTUR BRANDYS

 0,1345Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,3230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033685772206342909509ARTYŚCI UŚMIECHU 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0722954799372262215NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ZDRO-MEDIC" SP. Z 

O.O.

 0,0340Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053638765156412536523WĘGLOKOKS 

ENERGIA ZUT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2580Inne niewymienione odpady130899

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Filtry olejowe160107

 89,6800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 11,2800Żelazo i stal170405

 4,3600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 8,6800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717321096431127808PRAKTYKA 

LEKARSKA 

DENTYSTYCZNA 

MAŁGORZATA 

DZIDO-WIESNER

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112722419166340197476 "Agata" S.A.

 94,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 54,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 90,6650Opakowania z drewna150103

 0,1000Opakowania z metali150104

 51,6100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,5180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,2170Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1600Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509
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 3,6900Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,8000Drewno170201

 0,3350Żelazo i stal170405

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.18.Z1509082815730237645EUREKA s.c.

 3,0410Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8000Opakowania z papieru i tektury1501012719054496471002823FHU TEROM Teresa 

Szermuszyn

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5300Odpady tworzyw sztucznych0702133611501396492302341ANRO FIRMA 

POLIGRAFICZNO-HAN

DLOWA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2200Opakowania z metali150104

 89,2200Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

3078



 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,2500Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z2776822236342444884BP SERVICE CENTER 

Marzena i Andrzej 

Góra

 0,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1690Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3138Opakowania z papieru i tektury1501013650889575751879225Przedsiębiorstwo 

Handlowo - Usługowe 

Mateusz Ploska

 0,0499Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131508567855730005260P.U.H.P. INST-GAZ, 

M.KASZTELAN, J. 

NAWRACAŁA,S.JAŁO

WIECKI SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0114Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012416711476272705893CENTRUM 

PRZYJAZNEJ 

STOMATOLOGII 

NEW-DENT S.C. 

LUCYNA ADAMIEC, 

AGNIESZKA 

GAŁECKA-KOWALCZ

EWSKA, ANETA 

KOLASIŃSKA-PROKO

P

 0,0713Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0066Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0370Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180010465826470508555GÓRNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

BUDOWNICTWA 

MIESZKANIOWEGO 

IM. ST. STASZICA

 0,0590Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 10,5000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021224698346772366075EKO BOLESŁAW 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,2800Opakowania z metali150104

 13 378,4700Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 0,4000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DB17.25.Z0704892229370003768Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

REM-MASZ Anna Kliś

 0,2000Inne niewymienione odpady040299

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,8000Odpady włókna szklanego i tkanin z 

włókna szklanego

101103

 3,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0008Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,2000Żelazo i stal170405
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 0,0361Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030702728995480016356NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

CIESZYŃSKIE 

CENTRUM 

MEDYCZNE 

KANCELARIA 

ADWOKACKA 

RUTKOWSKI 

CZESŁAW

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9800Opakowania z papieru i tektury150101DH25.21.Z2722644496461003011RONDO 2 Krystyna 

Scholz

 1,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,1290Żelazo i stal170405

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302042435383309372669649 "AUTO 

KOMPLEKS" 

MARCELA STRUZIK; 

GRZEGORZ HYLA; 

ŁUKASZ KRUSZECKI; 

ŁUKASZ DUDZIAK 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,2200Filtry olejowe160107

 0,9630Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402475429371810258SALON FRYZJERSKI 

ALEKSANDRO 

Barbara Moczała

 0,0440Opakowania z papieru i tektury1501012764880979690287230F.H. Sylwia Paarmann

 0,0410Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092405140036452418008APTEKA RODZINNA 

RYSZARD STACH, 

ELŻBIETA STACH, 

ANNA 

STACH-OLSZEWSKA 

S.C.

 3,4900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2774799766321802999Zespół Lecznictwa 

Otwartego Sp. z o.o.

 3,1600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0300Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 228,8800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041503183615732113870AMAFRUT-EXPORT-IM

PORT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 276,4300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042720739276291035749SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA EUGENIA 

STELMACH

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2733358906391161873Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Neuro-Med" Urszula 

Raczyńska

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0196Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775286116471615744SAMOL JOANNA

 0,3600Odpadowa papa1703802409328706422739452BRUK-BUD ZIMOLĄG 

MARIUSZ

 1,1800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0282Opakowania z tworzyw sztucznych1501022432350026472226944"DOLI" ANNA 

JARZĄBEK

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433602279372414530Elżbieta Szukis

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080704059525470201017SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCJI I USŁUG 

ROLNICZYCH

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0610Filtry olejowe160107

 13,2100Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DH25.21.Z2409968126292408224ECOPLASTOL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3500Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 236,0800Opakowania z papieru i tektury1501013105135446650003213"FRAPO-DYSTRYBUC

JA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 15,9900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2733156576511034428URSZULA 

KRAWCZYK 

PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775954296471727325SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA AGATA 

BRANNY-CYRAN

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501013664714405751211467F.H.U. Brygida Seget

 0,0340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 163,0200Żelazo i stal1704050705772805530010635ZAKŁAD 

INSTALACYJNO-KON

STRUKCYJNY 

"HEBAR" DROŻDŻ 

HENRYK

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728858039690001937Janusz Śniegoń
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400545535771889356SALONY OPTYCZNE 

PROOPTICA S.C. 

A.KLESZCZEWSKA,S.

RYCHTA

 0,0798Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769867906471608307NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"HIPOKRATES" 

PRAKTYKA 

LEKARSKA RUTA 

SIKORA

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,0000Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801132419655416322004998RENVO SPÓŁKA 

CYWILNA MARCIN 

BROMBOSZCZ, ANNA 

KĘSKA

 79,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 2,0000Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 684,5000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 40,0000  11.60Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 24,0000  5.40Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 24,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 111,0000  19.30Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782300906252092967INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Lekarz 

KARINA SOBIEGRAJ - 

MARYNIAKSPECJALI

STA CHORÓB 

WEWNĘTRZNYCH, 

REUMAT

 16,8000Opakowania z papieru i tektury1501011230175256372192803SPORT PRODUKT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 71,9130Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203G51.90.Z0100018885260309174AUCHAN POLSKA Sp. 

z .o.o.

 9,4570Odpady poekstrakcyjne020303

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3 718,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 303,8220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,1280Opakowania z drewna150103

 1 091,7880Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,3110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8700Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 12,6390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,5510Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1 921,3930Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1000Inne baterie i akumulatory160605

 0,7800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 76,1800Żelazo i stal170405

 4,8400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,5200Skratki190801

 70,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z0002977676332002096WOJEWÓDZKI 

SZPITAL 

REHABILITACYJNY 

DLA DZIECI W 

JASTRZĘBIU ZDROJU

 0,0710Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092731926116331599092Apteka Zdrój Bensz 

Spółka Jawna

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032739205716261051465Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Stępnik-Mardzyńska 

Alina

3087



 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427365355732837332Bukiet perfum E. 

Bojanek, D.Bojanek 

S.J

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142705539946342289254MIEJSKIE 

PRZEDSZKOLE NR 3

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,8230  2.82Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109CB14.21.Z2710256886520002190STANISŁAW BALUŚ 

ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWY "POLWOOD"

 1,1100Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,5050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3470Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1220Tworzywa sztuczne170203

 0,0150Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022436788406423187859PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

TRYBUŚ PIOTR

3088



 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5190Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082718207246521020971NOWAK JERZY 

MECHANIKA 

POJAZDOWA

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8500Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0150Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,6560Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082417934659372284122Agnieszka 

Pasternak-Kierpiec 

F.U.H. AUTO SERWIS 

"PASTERNAK"

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

3089



 0,6080Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1470Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,6000Żelazo i stal170405

 3,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012434694156472568538MIXPOL CZYŻOWICE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033651287866423196605STUDIO URODY 

"AMETYST" Agnieszka 

Mikułka

 0,3550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080035999776481012680BLACHARSTWO-MEC

HANIKA-LAKIERNICT

WO KONSERWACJA 

DIAGNOSTYKA 

POJAZDOWA 

HUBERT ZWIOREK

 4,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8000Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

3090



 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,1400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 5,5000Metale żelazne160117

 1,5000Tworzywa sztuczne160119

 28,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0050Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022729098926421053480PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

HANNA 

NOWACKA-WOŹNIKO

WSKA

 0,1910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033691955106351659638PERMANENT&MAKE

UP ART Patrycja 

Domżał

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132419146446423007194NATURALIS 

GARDYJAS PAWEŁ

 0,0002Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7920Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z2760778406331971812"ELPLAST+" Sp. z o.o.

 0,0310Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0210Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0250Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 34,3940Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 39,2140Opakowania z drewna150103

 0,5460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4930Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 26,8600Zużyte opony160103

 0,0470Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0180Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 37,6520Żelazo i stal170405

 32,2200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

3092



 0,1170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032735257746451509909SPECJALISTYCZNY 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

UROLOGICZNO-ANDR

OLOGICZNY 

"UROGEN" 

SŁAWOMIR 

LETKIEWICZ

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033626767905732702017Marta Mazurek 

BodyArt

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417113906481911378AGATA SZUMILAS 

,,ARS-DENT'' 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 12,2400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709043612665286312657055GRUPA DROTEX sp. z 

o.o. s.k.

 0,0016Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092702339476410005336Apteka "MELISSA"

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716777416271023387Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Krzysztof Żytecki

 0,0430Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

3093



 0,1672Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030709421185482119190NZOZ-CENTRUM 

MEDYCZNE W. 

PAŁYSIŃSKI, L. 

WŁODARSKI, K. 

KRYGEL, A. TATAR 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0131Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 116,4400Zmieszane odpady opakowaniowe1501062776146356410002958PIEKARSTWO-CUKIE

RNICTWO 

PRODUKCJA-SPRZED

AŻ MAREK JAKUBIEC

 0,3600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723183645471470340INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM. EWA 

STARZAK-CZAPIGA

 0,1000Zużyte opony1601032731068606431221973P.H.U. ALEX 

ALEKSANDRA 

IDCZAK

 10,5300Odpady tworzyw sztucznych070213150506074DEF-POL Sp. z o.o.

 1,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722989059371399969NZOZ 

"STOMATOLOGIA 

BIEROŃSKA" Monika 

Bierońska

3094



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022412351336452242153PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

MATEUSZ MAZUR

 0,0240Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022782876706472337589"GABINETY 

STOMATOLOGICZNE 

MICHALCZYK" S.C. 

MICHALCZYK 

BARTŁOMIEJ, 

MICHALCZYK 

SZYMON

 0,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0750Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182433207886462931150KWANGJIN POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ

 16,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 250,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 59,0620Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 40,9480Opakowania z drewna150103

 7,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,7800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

3095



 2,9800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,7880Metale żelazne160117

 6,0060Tworzywa sztuczne160119

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,3370Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3200Żelazo i stal170405

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093667997616492308349NASZA APTEKA 

IZABELA GÓRAL Sp. 

z o.o.

 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400270889542499992CENTRUM 

MEDYCZNE 

SZOPIENICE Sp. z 

o.o.

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132761163496482301185SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

OŚRODEK 

PROFILAKTYKI I 

LECZENIA 

UZALEŻNIEŃ W 

ZABRZU

 0,1180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,3790Tworzywa sztuczne i guma1912043620177806482774759ELMIGO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0102Opakowania z tworzyw sztucznych1501022778068376481035238FIRMA HANDLOWA 

MIROSŁAW 

OLSZEWSKI

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132418398366312624831SYNTAL CHEMICALS 

sp. z o.o.

 0,0440Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9700Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1450Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013631110669372677318 ELGO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

3097



 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162409628426412457798NZOZ CENTRUM 

LECZENIA ZIMNEM 

MAGDALENA 

BARANOWSKA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1515226845731697538Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia 

Stomatologiczna Lek. 

stom. Joanna i Piotr 

Kuźnik

 217,3000Żużle granulowane z pieców 

szybowych oraz żużle z pieców 

obrotowych

1005801017211876261631814BG CAR Bartosz 

Grzywak

 24,7000Metale żelazne1912021521723125771878393PIOTR CYGAN 

"RECCO"

 38,6000Metale nieżelazne191203

 155,2000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707700029371498803BEATA SANETRA 

NSZOZ STUDIO 

DENTYSTYCZNO-PRO

TETYCZNE 

"ANGELONI"

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033601671906472442139MEDIDERIUM Anna 

Pielorz-Dziadźko
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407119796341887705INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KATARZYNA 

SKWARA-GUZIKOWS

KA

 2,2900Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

0804102428569505472142141Vera Sp. z o.o. Sp. 

komandytowa

 52,4300Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,7200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,2000Szkło170202

 0,0280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102402907916351732683CARBOSPEC M. 

Jaśniok Sp. jawna

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,3450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780530966511610010STOWARZYSZENIE 

PRZYJACIÓŁ 

CHORYCH 

"HOSPICJUM IM.JANA 

PAWŁA II"

 0,0250Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432789746312649630"B-CLEAN GROUP 

POLSKA" sp. z o.o.

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033634544066292331823ART & BEAUTY 

KOSMETYKA 

MOBILNA MARTA 

JAŚNIEWICZ

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402082236292109591''MODERN - DENT" 

PATRYCJA 

BASA-WOJDYŁA

 0,2320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2768477226272396794Rejon Numer 1 Sp. z 

o.o.

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0100Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108G52.31.Z0027592845740002694APTEKA PRYWATNA 

BARBARA 

SMOLAREK

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501012412662635481645893Salon fryzjerski Alisza 

Alicja Kowala

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 75,9673Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DH25.13.Z2722904589540009914COBRA EUROPE Sp. 

z o.o.

 58,0000Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 278,5950Inne niewymienione odpady070299

 1,8150Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 2,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 15,5200Opakowania z papieru i tektury150101

 8,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,7080Żelazo i stal170405

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082410571926391349163Janusz Lasak, 

"HENLAX-II"

 4,0200Odpadowa papa170380

 17,9200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0380Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012432478806482577183Gabinet Weterynaryjny 

lek.wet. Barbara 

Zacharewicz
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782639946452191125URSZULA BERGER 

STUDIO 

FRYZJERSTWA I 

STYLIZACJI 

PAZNOKCI "FINEZJA"

 0,1150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031514013485732305144"P & M" S.C.

 11,1200Opakowania z papieru i tektury1501011461977427010348636Media Markt Polska 

Sp. z o.o Gliwice 

Spółka Komandytowa 

(dawniej SATURN 

PLANET SP. Z O O 

GLIWICE" SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA)

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052410597206462840967AUTO MAX S.C. 

JERZY PUDEŁKO, 

PATRYCJA BILGOŃ

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,4800Metale żelazne160117

 0,2700Tworzywa sztuczne160119

 0,1500Szkło160120

 0,3760Żelazo i stal170405
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 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214F45.34.Z2762547496262508300ZAKŁAD INŻYNIERII 

RUCHU W. 

SYLWESTRZAK I 

S-KA  SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725123156341197604Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Marek Gałązka

 0,0430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132729026316271104499INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

IWONA 

SZOŁTYSEK-KOWAL

SKA

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1 229,5800  43.77Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.12.Z2719613999540005744Firma 

Produkcyjno-Handlowa

"HYBRO" Sp.z.o.o.

 10,6400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0160Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201N85.20.Z2404922186271659872SKOLIK MICHAŁ - 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA

 0,0007Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033697244856472582099MARTEX FACTORY 

MARTA KLYSZCZ

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729998436341279302GABINET 

ALERGOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

LACHETA

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709209036331047719SCHMIDT MARIA

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,7000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103O90.02.Z2402597236422924362SEGO Sp. z o.o.

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 618,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 1 387,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 878,4000Opakowania z drewna150103

 684,5000Opakowania z metali150104
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 92,3000Opakowania wielomateriałowe150105

 1 857,5000Opakowania ze szkła150107

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 70,6000Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4 948,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 317,1000Gruz ceglany170102

 1 618,2000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 14 008,2000Inne niewymienione odpady190599

 87,7000Metale żelazne191202

 0,8000Metale nieżelazne191203

 2,7000Tworzywa sztuczne i guma191204

 678,8000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 4 599,4000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 13 354,3000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210
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 46 619,9000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022709793746331008808PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

SUŁKOWSKI 

MIROSŁAW

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709568876461083524INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MUSZER - 

SMYKLA JADWIGA

 0,2400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211N85.31.B0707566925471514095DOM OPIEKI 

"SAMARYTANIN" W 

BIELSKU-BIAŁEJ

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0670Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0769Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427614806452496586STOMATOLOGIA 

"BIAŁA PEREŁKA" 

MARTA ADWENT

 0,0280Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,1500Odpadowa tkanka zwierzęca020202G52.22.Z0700855075532017831ZAKŁAD 

RZEŹNICZO-PRZETW

ÓRCZY SPÓŁKA 

JAWNA K.S.J.U. 

OCZKOWSCY

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033627078746381813162NZOZ "MAR-MED" Sp. 

z o.o.

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091462683189522120713FARMACJA 

KATOWICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033668178326351789861Stomatologia SANTI 

lek. dent. Michalina 

Góral-Banicka

 0,2300Opakowania z papieru i tektury150101DJ28.52.Z2711792622220005101PPHU "RAFAŁ" Rafał 

Nowrocki

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,5000Żelazo i stal170405
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 0,1440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768943256492030753PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ I 

SPECJALISTYCZNEJ 

"MEDYK" S.C.

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318O90.02.Z2706582406470509158"Naprzód" Sp. z o.o.

 1,7500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2500Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,3300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032401614152220728615PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

LEK.WET. IZABELA 

GŁAZOWSKA

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405593599691478274NZOZ "ORTOM" S.C. 

Barbara 

Liśniewska-Machorows

ka, Agnieszka 

Machorowska-Pieniąże

k

 4 626,0000Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

010102CB14.21.Z5309431007490007236Kopalnia Piasku  

KOTLARNIA S.A.
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 6 607,0000Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412

 0,0330Inne niewymienione odpady070299

 0,0170Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Tworzywa sztuczne170203

 0,0510Żelazo i stal170405

 0,1930Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132401289556351719984Zespół 

Szkolno-Przedszkolny 

w Gminie Ornontowice

 0,1450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1060Inne baterie i akumulatory160605

 0,3800Żelazo i stal170405

 1,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502031602324407542963098TELEINTEGRA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0017Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033601897775481730848TRANS-MED RENATA 

ROIK
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 4,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012404978716351749755WARSZTAT 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWY 

FREZ SPÓŁKA 

CYWILNA ANDRZEJ 

SWOBODA, LESZEK 

BARSZCZ

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722544059371775651INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Robert 

Gulewicz

 0,7920Odpady tworzyw sztucznych0702131502476905771374882P.P.H.-EKO-LUX 

URSZULA PIASECKA

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082726531226471033284PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWO-

TRANSPORTOWE 

BLACHARSTWO I 

LAKIERNICTWO 

SAMOCHODOWE 

LESZEK OSTRZOŁEK

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6800Tworzywa sztuczne160119

 0,1500Szkło160120

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132405946706331696122SZAMREJ JÓZEF FUH 

"PATRIA"

 0,0003Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302060043559417262170416ASKA JOANNA 

KAŁEK
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 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,1300Metale żelazne160117

 1,3800Tworzywa sztuczne160119

 0,3100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103008135290HYBRYD Sp. z o.o.

 0,0286Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501128435731626320PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BOŻENA DRABEK

 0,1140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0723736246521601030NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"HED-MED" SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,4030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401330346342296604NZOZ 

STOMATOLOGIA 

MARCIN MRÓWKA

 0,0000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801172413509059492129387VECO TRADE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0500Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z metali150104

 0,0930Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1560Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,2000Tworzywa sztuczne160119
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 0,0050Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Żelazo i stal170405

 140,7000Odpady tworzyw sztucznych0702130125413301180000780ROLLFIX - Jerzy Stajer

 21,9500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,1380Opakowania z papieru i tektury1501012717875826490011272PPHU Henryk 

Kowalczyk

 2,9770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6560Opakowania z drewna150103

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2728494346251493842PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LILIANNA 

LIGĘZA-JASIK

 0,9800Inne niewymienione odpady070299DN37.10.Z2706471526260003139Orzeł Biały S.A.

 14 204,1880Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej100401

 0,4600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1310Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 125,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 334,0600Opakowania z drewna150103
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 3,0200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,3200Opakowania ze szkła150107

 2,1201Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,8350Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 38,8840Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 3 560,5030Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

 0,3400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 285,5000Żelazo i stal170405

 32,0200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 852,0280  775.51Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 02 

05

190206

 0,0500Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 684,9400Metale żelazne191202

 6 724,1030Tworzywa sztuczne i guma191204

 5,7600Szkło191205
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 8,4030Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 15,6000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033630414896272743675Przychodnia Medicus 

sp. z o.o.

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432042725732362975Gabinet 

Stomatologiczny Diana 

Dobrzańska

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102733138426451964223LZ APOLINARY 

LAZAR, MARCIN 

LAZAR SPÓŁKA 

JAWNA

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3700Zużyte opony160103

 0,2900Szkło160120

 0,5250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 8,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B1521229695732282035FRANK-CARS Sp. z 

o.o.

 0,1500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 5,7200Opakowania z papieru i tektury150101
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 5,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9350Zużyte opony160103

 1,0300Filtry olejowe160107

 19,3893Metale żelazne160117

 1,4500Tworzywa sztuczne160119

 0,0034Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032783427366422773779INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

A. MIERA

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082002571589661983895GIZO RENTAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,9430Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005461306391697154URZĄD GMINY 

RUDNIK
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051521521955732282489P.H.U.P. TRIO 

SERGIUSZ 

JACKOWSKI

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0028Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163632619206423004994FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA DOROTA 

STANIENDA

 0,2497Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515076445732383227GMINNY ZESPÓŁ 

OŚRODKÓW 

ZDROWIA W 

POCZESNEJ

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032737452406311174159N.Z.O.Z. GRAŻYNA 

WILCZAK-WIŚNIEWS

KA

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182762711796252040901Szpital Chorób Płuc

 0,5853Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,5989Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0000Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 19,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 1,6520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0170Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0640Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,2200Skratki190801

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181513635765751634877BACKER POLSKA Sp. 

z o.o.

 0,5540Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1720Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033651288469690847864MAKE UP & NAILS 

Aleksandra Sitarz

 0,0782Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722992306521614512Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej  

Silesia  

S.C.H.Durajczyk, 

A.Gładysz, M.Greczka

 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,4100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052407306466472452592ULIARCZYK Sp. z o.o.

 2,4600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0370Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5600Zużyte opony160103

 0,3400Filtry olejowe160107

 0,0240Metale nieżelazne160118

 0,2700Tworzywa sztuczne160119

 0,1900Szkło160120

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0640Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0070Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0550Aluminium170402

 3,1850Żelazo i stal170405

 25,8800Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105G51.56.Z0081196286340194957"Transcom" Sp. z o.o

 0,2000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,7900Gruz ceglany170102

 1,4100Tworzywa sztuczne170203

 9,6600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,9400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081502314765771352030ZPHU ZALESIE 

Kazimierz Beleć

 6,8600Zużyte opony160103

 0,3400Filtry olejowe160107

 0,2600Płyny hamulcowe160113

 0,4340Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 271,3050Metale żelazne160117

 12,5840Metale nieżelazne160118

 33,8750Tworzywa sztuczne160119

 8,5400Szkło160120

 5,0260Inne niewymienione elementy160122

 3,3150Inne niewymienione odpady160199

 4,9010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

3120



 0,4600Opakowania z papieru i tektury1501012433236869492194901ARKO ARKADIUSZ I 

TOMASZ MROZIŃSCY 

SPÓŁKA JAWNA

 3,5000Zużyte opony160103

 3,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082736903556472093621"BLACHARSTWO 

SAMOCHODOWE" 

TLOŁKA GRZEGORZ

 0,1200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012427389366351039172FOTO CENTURIA 

Ryszard Szewczyk

 0,1200Roztwory wybielaczy i kąpieli 

wybielająco - utrwalających

090105

 1,3400Opakowania z papieru i tektury1501012507949705140120304"TRASKO-INWEST" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 8,2650Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 283,7400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 21,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,5900Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132767108806272361726POWIATOWY URZĄD 

PRACY W RUDZIE 

ŚLĄSKIEJ

 0,2820Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021519967495771762816ZAKŁAD WYROBÓW 

METALOWYCH 

MEGATEX 

EXPORT-IMPORT 

GRAŻYNA ŚPIEWAK
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 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2200Tworzywa sztuczne160119

 75,2200Żelazo i stal170405

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z2764692436262542811NZOZ Med.-Orzeł Sp. z 

o.o.

 0,2160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503501175731587703SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

EWELINA CICHECKA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729302489541875186NZOZ Specjalistyczne 

Usługi Medyczne SUM 

s.c.
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 0,1425Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723616445481589841NZOZ Praktyka 

Rodzinna Joanna 

Śliwka

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1505281605731085947PRYWATNY ZAKŁAD 

USŁUG 

MEDYCZNYCH 

LEKARZ DOMOWY 

PAWEŁCZAK 

WIESŁAW

 0,1730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775655816441156496NZOZ Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Zabierzowska

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030400118577561537758ZGROMADZENIE 

SIÓSTR 

SŁUŻEBNICZEK 

NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716792086471016245Barbara Szlachta - 

Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0083Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,1410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022413355806312598341Przychodnia 

Weterynaryjna MAJKA 

Sp.z o.o.

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214O90.02.Z2728958426250008170Zakład 

Usługowo-Produkcyjny 

"TWK" Marek 

Trzewiczek, Magdalena 

Sławik (dawniej 

Trzewiczek-Waluś)

 0,1000Aluminium170402

 4,6700Żelazo i stal170405

 0,0100Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118K74.30.Z2778039519691298632PBiEŚ SEPO Sp. z 

o.o.

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3600Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,3200Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507
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 0,3200Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,3200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2200Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,1000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301102429691566312646175BRW Sp. z o.o.

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,6500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7900Zużyte opony160103

 0,0000Filtry olejowe160107
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 0,4600Aluminium1704022409072865732736482PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

MAXEN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,5000Żelazo i stal170405

 3,3600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092404200296472247277Apteka u Tomka

 0,0950Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162428935426472419962Kancelaria Notarialna 

Agata Kałusowska - 

Dyakowska

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701331636441325102MENDREK 

GRZEGORZ 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,1240Opakowania z papieru i tektury150101K72.30.Z0173619575262562977PKP Informatyka Sp. z 

o.o.

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012705079079540017782GLAMAR Sp. z o.o.

 0,1860Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,4400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 18,6100Inne niewymienione odpady120199

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,8800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1560Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,3340Żelazo i stal170405

 0,0500Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081500563755731010085PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE IM-BUD 

IWONA KIĆ

 0,1900Zużyte opony160103

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726869086311305414GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA 

BILEWSKA-WŁOCH

 0,0360Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802433075465532513547ZESPÓŁ 

SZKOLNO-PRZEDSZK

OLNY W ŚWINNEJ

 0,3360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080706120365471016061F.U.H. 

DIESEL-BENZ-SERVIC

E Marek Mikosz

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1080Filtry olejowe160107
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032710354686441390306DAGATA Agata Dawid

 0,1420Opakowania z papieru i tektury1501013688431766482785579Mateusz Borkowski

 0,0228Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 136,7200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072403088126442802797JACHIMIAK ADAM 

Firma 

Handlowo-Usługowa

 12,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801040027703925730208342MARKU DENTAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081226279196812054609MELTAL POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0050Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052734526386351009248F.H.U. "RESAL"

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1200Filtry olejowe160107

3128



 0,0420Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800707952615531642136MIECZYSŁAW 

PŁONKA 

TRADYCYJNE 

WĘDLINY 

EKOLOGICZNE

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103276636008SCHAB JACEK 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032432889326342764459MARTA SABLIK 

LEKARZ 

WETERYNARII

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732301686341947293SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA TOMASZ 

ŚLĘCZKA

 0,9000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143626454756472572445PIKSELOMANIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1890Odpady tworzyw sztucznych0702133813805565732905559ANITEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0840Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3640Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,3240Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

3129



 0,0950Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Metale żelazne160117

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0230Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183679898776292482019ZESPÓŁ 

SZKOLNO-PRZEDSZK

OLNY NR 7

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415216729542379265INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR 

N.MED. 

MAŁGORZATA 

LATUSEK 

Derm&beauty

 3 260,0000Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

0101022413716526521705143PRZEDSIĘBIORSTWO 

GÓRNICZE "SILESIA" 

Sp. z o.o.

 1 065 056,1000Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412

 0,6500Wodorotlenek wapniowy060201

 0,1030Odpady zawierające rtęć060404

 51,5950Odpady tworzyw sztucznych070213

 259,7470Inne niewymienione odpady070299
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 19,4590Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,4200Inne niewymienione odpady100199

 1,8940Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0100Odpady spawalnicze120113

 7,4840Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0820Inne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła

130310

 2,0650Inne niewymienione odpady130899

 17,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 4,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,7600Opakowania z drewna150103

 6,7600Opakowania z metali150104

 0,0660Opakowania ze szkła150107

 0,0200Opakowania z tekstyliów150109

 15,0840Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,2890Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,8670Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5220Zużyte opony160103

 13,6450Metale żelazne160117

 0,1980Metale nieżelazne160118
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 1,3360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 25,8760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7940Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6650Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,2880Inne materiały wybuchowe160403

 0,1010Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0110Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,2740Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,2150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3440Inne baterie i akumulatory160605

 239,7200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 251,9200Drewno170201

 2,5750Szkło170202

 2,0600Tworzywa sztuczne170203

 33,1000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,5350Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,1000Odpadowa papa170380

3132



 0,0660Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,6570Aluminium170402

 1 625,3530Żelazo i stal170405

 20,8980Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0340Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380N85.11.Z072388927Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej Śląskie 

Centrum Rehabilitacji w 

Ustroniu

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,1140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 5,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050027667695730003640P.P.H. BLUMAR 

BLUKACZ MAREK

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe1606012429281346252359347PRZEMYSŁAW 

BRELA PHU Auto-Plus

 0,0300Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032768926006451341344PRYWATNA 

PRAKTYKA 

WETERYNARYJNA 

ZBIGNIEW CZEKAJ
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 0,8500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052765231556312237040"LAJON" TADEUSZ 

ZAJĄC SPÓŁKA 

JAWNA

 6,0000Zużyte opony160103

 0,2340Filtry olejowe160107

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2727515636521016001PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGII 

GRYGIERCZYK ANNA

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103151519038NZOZ Przychodnia 

Lekarska Sp. z o.o.

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766527346462444295NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA NR 2 

S.C.
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 0,1320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030035209069541838972NZOZ OMEGA

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032434834386492200563GABINET 

WETERYNARYJNY 

Radosław Trepka

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704298179371215343INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

IRENA OZIMINA

 1,4500Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305025310841297521017691SZCZĘŚNIAK JANUSZ 

EKO-SERWIS

 34,8900Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 197,4600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203DA15.11.Z2402470455741967614Zakład Masarski M. i 

E. Jędrycha s.c.

 37,5700  3.08Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706021215471354591GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. ANNA 

MIODOŃSKA

 0,0490Tworzywa sztuczne170203G52.31.Z4732428287292604026SIS Sp. z o.o.

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182401406725482448611J.P. Cover Sp. z o.o.

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7900Skratki1908012712513736291004134"HYDROTECH" 

ZAKŁAD OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

BROWARSKI ROMAN

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203K74.70.Z2776968286342448907MEGA-SERVICE Sp. z 

o.o.

 1,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1200Żelazo i stal170405

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400991366422303329Kowal Ewa 

Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna

 1,4870Odpady proszków powlekających080201F45.24.B2714316266340004017ETP SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,2100Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4180Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1420Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1010Tworzywa sztuczne160119

 0,0040Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303
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 7,5800Żelazo i stal170405

 4,6700Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402234936351729072NZOZ MEDICA E.A. 

Strzałowie Sp.J. 

Poradnia Lekarza POZ

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183312775446731712586CENTROSTAL-ALLOY

S SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z drewna150103

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1170Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062402482346312477809"AWERS" 

Przezwajanie i 

Sprzedaż Silników 

Elektrycznych 

Magdalena Łakota

 0,0220Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0590Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,7550Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3800Żelazo i stal170405

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434383436252449949NZOZ Centrum Zdrowia 

MEDIKARD w Czeladzi 

Dariusz Puszczewicz i 

Edmund Puszczewicz 

Spółka Jawna

 0,0006Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602139306033598960001959BANK POLSKIEJ 

SPÓŁDZIELCZOŚCI 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0103Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1500Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401081520800185731210996Przedsiębiorstwo-Prod

ukcyjno-Handlowe 

"PASŁAW" Sławomir 

Pietruszka /PPH 

"PASŁAW" Sławomir 

Pietruszka/

 0,3390Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,2000Odpady tworzyw sztucznych070213
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 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432023795532512335V&K COSMETIC 

KRZYSZTOF 

MROWIEC, VIOLETTA 

MROWIEC SPÓŁKA 

CYWILNA

 5,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082425794616322006247"KOL-SYSTEM" 

CIEŻAK SPÓŁKA 

JAWNA

 2,7500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4700Filtry olejowe160107

 13,3200Metale żelazne160117

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 1,1400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723594346381002328NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "E - 

DENT"

 0,4470Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800728687979372395034ZESPÓŁ 

SZKOLNO-PRZEDSZK

OLNY IM.ADAMA 

MICKIEWICZA

 1,4430Odpady zawierające rtęć060404DI26.24.Z2779576906312363833NGK Ceramics Polska 

Sp. z o.o.
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 0,7200Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 3 824,4320Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki termicznej

101201

 5 151,0690Cząstki i pyły101203

 2 043,5000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 13,9390Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

12 09

101210

 617,3450  422.26Szlamy z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

101213

 0,2487Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 5,0400Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 431,9860Opakowania z papieru i tektury150101

 206,7480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 641,0000Opakowania z drewna150103

 9,4670Opakowania z metali150104

 260,1200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,6010Opakowania ze szkła150107

 10,4310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,7000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 107,7700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 10,3530Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 16,6310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,7840Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,5200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0800Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,9810Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0800Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,1810Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 42,9200Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 673,2090Gruz ceglany170102

 1,7200Aluminium170402

 104,8820Żelazo i stal170405

 10,1040Mieszaniny metali170407

 5,0200Inne materiały izolacyjne zawierające 

substancje niebezpieczne

170603

 0,2860Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0001Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z2700337576481084047Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna 

Czyżewicz-Antoniewic

z
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 0,0959Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0016Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0726753547321571589Prywatna Praktyka 

Dentystyczna 

VIVA-DENT Maria 

Sobczak-Kuś

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042405384176341057702BOGDAN CZARNECKI 

GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY I 

DIAGNOSTYKI USG

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033693835296292486017EWELINA PATYNA 

KOKIETKA

 0,4140Baterie i akumulatory ołowiowe1606012417620396472323363FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA "ED-CAR" Rzępała 

Mateusz
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 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031505626705741433485GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM. RENATA 

SYGUDA

 0,4500Opakowania z papieru i tektury1501013660635115472169306KRAJOWA 

INFORMACJA 

SKARBOWA

 0,3150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0311Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182401296246443243561CONNECTO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0790Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429542616321053173Ewa Legutko Beauty 

Eve

 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427502006391987142LEKARZ DENTYSTA 

STERAŃCZAK LECH

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131515532429491723869BINCOM JOANNA 

PATRZYK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,2460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,9400Opakowania z papieru i tektury150101K70.32.Z2910167809591657669Projekt ECHO -36 Sp. 

zo.o.

 1,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4610Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768767296332033079LECZNICZO-REHABILI

TACYJNY 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ORTHOGON Sp. z o.o.

 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,3400Opakowania z papieru i tektury1501013638673099542763006Prokuratura Regionalna 

w Katowicach

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7860Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0837Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091515616559491748177FARMED S.C. BEATA 

SELAK, ANNA 

SZCZEPANIK

 1,9600Opakowania ze szkła1501072411191485532441109P.H.U. "BARNIKA" 

S.C. Ł. BRYŚ, K. 

LISZKA

 7,6200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 37,5390Aluminium170402

 0,0223Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775488556471659144PRYWATNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK.MED. 

MAREK ZAJĄC

 0,1635Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012777476106252190865PROMED Sp. z o. o.

 0,2580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042727796566451068121ELŻBIETA 

KORZENIOWSKA-GĘ

BKA - NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"NEURON"

 2,0370Odpady tytoniowe0203820010212349541302993Izba Skarbowa

 0,0513Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0040Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 2,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,7200Opakowania z drewna150103

 0,0020Opakowania z metali150104

 0,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Opakowania ze szkła150107

 0,0120Inne niewymienione odpady160199
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 0,0450Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,8070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 72,5080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,2640Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,2050Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 1,7740Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0730Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2000Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 0,0100Aluminium170402

 0,8470Żelazo i stal170405

 0,8000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703805775471567298BARBARA 

MAJEWSKA 

PRYWATNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNO-PRO

TETYCZNA

 0,1360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728817226481042422GABINET 

DENTYSTYCZNY 

"MEDI-DENT" 

SPECJALIZACJA 

PROTETYKA 

URSZULA 

SZYBALSKA
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506670965731063710PRYWATNY GABINET 

UROLOGICZNY 

LEK.MED.STANISŁA

W MIEDZIŃSKI 

SPECJALISTA 

UROLOG

 0,0157Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766295286391163820LUCYNA 

RAJCZYKOWSKA

 0,8800Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

1912072780808006472115794PPHU "PALET-POL" 

NAWROCKA DOROTA

 127,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011500108585730106311PRZEDSIĘBIORSTWO 

INSPAW S-KA

 0,0072Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162710989606390011717PUP 

ELEKTROWSKAZ 

SPÓŁKA CYWILNA 

FIDEWICZ STEFAN, 

HNIDA WALDEMAR

 0,3429Opakowania z papieru i tektury1501013666952286562269408HAYTER PIOTR 

PODSIADŁO

 0,0726Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0071Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023800545306321744316RE-VET RENATA 

PNIAK
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411999406443273591MAGDALENA 

GRONDAL TWOJE 

PAZNOKCIE

 0,0780Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201215309161257540013369PRZEDSIĘBIORSTWO 

MODERNIZACJI 

URZĄDZEŃ 

ENERGETYCZNYCH 

"REMAK" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,1210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0260Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 54,6400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766641346481085420ZAKŁAD FRYZJERSKI 

ANNA ZIOŁA

 0,3000Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201043660149909372688049ELEKTROMETAL 

SPÓŁKA Z O. O. 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
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 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9510Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2230Żelazo i stal170405

 1,0000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428009259691521484Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Katarzyna Mierzwińska

 0,2040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030006864862220547374DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,7310Baterie i akumulatory ołowiowe1606012723529526420019972GREGORCZYK 

RACHELA

 1,1000Metale żelazne1912023635494436381666146 POWERBUD 

TOMASZ JAMRÓZ

 1,5000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0130Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.11.Z2779514566511604392MIEJSKIE ZAKŁADY 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W ŻORACH SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 1,0083Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 27,3849Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,5210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0437Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,6030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728832766312292725Stowarzyszenie 

Przyjaciół Chorych 

"HOSPICJUM"

 1,0000Opakowania z papieru i tektury1501010107326305261003187Budimex SA

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2000Opakowania ze szkła150107

 0,5150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 2,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,5000Drewno170201

 1 189,9000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,6000Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 3 437,3000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 298,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101K74.14.A2400648606271089469P.P.U.H. KONCEPT 

TOMASZ TABIN

 0,2400Roztwory utrwalaczy090104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2808Opakowania z papieru i tektury1501012413343905751773774Ewa UHEREK P.H.U.

 0,0740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,9800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.01.Z1503908105751088245Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

HELMET Helmut 

Myrcik

 41,7500Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0900Płyny hamulcowe160113

3151



 0,1200Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1 477,3300Metale żelazne160117

 67,4000Metale nieżelazne160118

 1,4500Tworzywa sztuczne160119

 1,6100Szkło160120

 27,2300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0600Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092705858302220007057APTEKA PRYWATNA 

"HIPOKRATES" S.C. 

STOCKFISCH 

JOLANTA,WIECZORE

K IRENA

 0,1106Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2783154906422185189GABINET 

DENTYSTYCZNY 

Beata Uliarczyk

 0,0053Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082401670566471786115SERVICE - CAR 

SZERMUSZYN 

WALDEMAR

 5,4000Zużyte opony160103

 14,0750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.21.A2735727796442521816Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Miejskiej 

Sp. z o.o.

 0,1400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9000Zużyte opony160103

 1,0500Filtry olejowe160107

 12,1000Metale żelazne160117

 0,9000Inne niewymienione odpady160199

 4,8500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,6300Cynk170404O90.02.Z0027689465750000716Przedsiębiorstwo 

Obrotu Surowcami 

Wtórnymi HERMEX 

Adam Czech

 1 569,5000Odpady żelaza i stali191001

 1 524,6000Odpady metali nieżelaznych191002

 4,2600Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701095326471847176SPÓŁKA CYWILNA 

BRZEMIA TERESA, 

BRZEMIA EUGENIUSZ

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508775405731214445GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JADWIGA 

KOWALSKA

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z2762732096450006750Zakład Usług 

Komunlanych Tworóg 

Sp. z o.o.

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4000Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 39,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 10,4000Odpadowa papa170380

 8,1000Żelazo i stal170405

 7,6000Skratki190801

 11,0000Zawartość piaskowników190802

 9,0000  4.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434639966262438545Gabinet Kosmetyczny 

ESTETYKA Anna 

Nowak

 0,2600Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305022409206549691524525Grupa Producentów 

Owoców I Warzyw 

Klimowicz Sp. z o.o.

 19,2700Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 95,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012414788586443449328GRUPA 

PRODUCENTÓW 

ROLNYCH BAKSS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0076Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724086706351198002Polskie 

Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w 

Mikołowie

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031210098006792929512WOJCIECH GRACA 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALFA-DENT

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427374349691601496PRIMADENT 

STOMATOLOGIA 

RODZINNA 

MAŁGORZATA 

KULCZYCKA, MACIEJ 

KULCZYCKI SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521714949491901986PRYCHODNIA 

LEKARSKA MEDICOM 

BIS K.KNAPIK I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA
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 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0723208819372283329NZOZ 

PRZYCHODNIA-TRÓJ

KA WIDERA, 

DRABCZYK, KUBIAK, 

ZBROJKIEWICZ, 

PLISZEK SPÓŁKA 

PARTNERSKA 

LEKARZY

 0,0260Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415434035482315057F.H.U. KOWALCZYK 

BOLESŁAW

 0,0002Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103K70.20.Z2762687116452159498Centrum 

Handlowo-Magazynowe 

Andrzej Dyląg

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102781009386472307542PHU Z&R SP. 

CYWILNA 

BENAUER-ZYCHMA

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1590Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081506474555771045322FIRMA 

MOTORYZACYJNA 

ANET-POL 

KONIECZKO 

ZBIGNIEW

 3,0600Zużyte opony160103
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 0,2500Filtry olejowe160107

 0,1300Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,4500Metale żelazne160117

 0,3100Tworzywa sztuczne160119

 1,3700Szkło160120

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033686597399111797561Stomatologia Marta 

Nicpoń

 0,0270Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0474Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602165310971497541286796ID CLINIC ARKADIUSZ 

PISULA

 0,4370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416160205482358210BCK Kużdżeń 

Agnieszka

 75,9100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011515274345741829102P.P.H.U. "FERR-POL" 

PRZEMYSŁAW HYRA

 78,7600Żelazo i stal170405
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 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733443056331021631MONIKA PIECH 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2660Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110721546845471164229Firma 

Handlowo-Produkcyjno-

Usługowa "GROSZ" 

Rafał Bogacz

 0,1340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0540Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030726925139372326748NZOZ PORADNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO 

"DANMED" S.C. 

GABRIEL KRÓL, EWA 

BRAŃSKA-KRÓL

 0,0400Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,1400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031401368405272471288SYNEVO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3870Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,6800Zmieszane odpady opakowaniowe1501060002858306442364601MIEJSKA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA IM. 

GUSTAWA 

DANIŁOWSKIEGO W 

SOSNOWCU
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 0,0223Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,1720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142767026629542312108EFEN Sp.z o.o.

 0,3800Papier i tektura191201

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142776604056451338253KANCELARIA 

NOTARIALNA 

JAROSŁAW 

PIETRYGA 

NOTARIUSZ

 0,0010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031506611945731162197PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

ANDRZEJ 

WĘGRZECKI

 171,5200Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070604DM34.30.A0164583245252195885Brembo Poland Sp. z 

o.o.

 18,6000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 9 692,5200Żużle odlewnicze100903

 2 074,9800Rdzenie i formy odlewnicze przed 

procesem odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 05

100906

 72 595,5780Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 636,2400Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 447,0600Alkalia trawiące110107

 118,7800  38.01Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109
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 358,0200Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 3 236,0800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,7000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 22,8600Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 6 992,2200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 493,8600Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 437,2500Inne niewymienione odpady120199

 15,9800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1 017,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 100,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 245,7800Opakowania z drewna150103

 957,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 121,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 42,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 22,1800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,7200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0070Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0050Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 14,8800Żelazo i stal170405

 0,5800Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,3040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082778426266342463232OPEL POMOC 

SERWIS S.C.

 0,0870Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,5150Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802735302556441895590Rafał Kosakowski 

HYDROSERWIS

 0,0250Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 1,3200Inne oleje hydrauliczne130113

 1,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8800Żelazo i stal170405
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 0,2000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

1101132436783896462935573UNIMET AUTOMOTIVE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 950,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 477,9000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,6000Inne niewymienione odpady120199

 6,9300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Aluminium170402

 1,7000Żelazo i stal170405

 0,3860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780379096431616683ASTRA DENT

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022401787179691125506GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

NOVA-DENT 

MAŁGORZATA 

NOWAKOWSKA

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780671586312383675"PSYCH-MED" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 625,6000Opakowania z papieru i tektury1501011212193776762419367TESCO 

DYSTRYBUCJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 199,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 26,1000Zużyte opony160103

 9,1000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 3,1980Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407158716521135510MAKSYM ARKADIUSZ 

STUDIO URODY 

WENUS

 1,5800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083602007116511717104SFW 

WYBURZENIOWA SP. 

Z O.O. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1 700,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 100,0000Gruz ceglany170102

 7,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 5,0400Odpadowa papa170380

 325,0750Żelazo i stal170405

 0,9200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 13,4400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,4300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432201476462930239LUCKY LASER S.C. 

ŁUKASZ GARYGA, 

KINGA GARYGA

 0,1770Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408102796482393158FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA JOTA JUSTYNA 

OKRASIŃSKA

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2767690706391028482PALIGA JANUSZ

 0,0430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130004966625750008095BANK SPÓŁDZIELCZY 

W KOSZĘCINIE

 0,0230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

3164



 1,0600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412537636292425168NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"NOWA RADIOLOGIA" 

S.C.

 0,0036Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768784966391765542NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"PROF. MED." S. C. 

USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020729279279371587004MAGDALENA 

JONKISZ-KRISTEK 

PRYWATNE 

CENTRUM 

STOMATOLOGICZNE

 0,2320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0480Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0149Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407553106461675578MACIEJ TAŻBIREK 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MACIEJ 

TAŻBIREK
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 3,1700Odpady tworzyw sztucznych0702133635282926443514698SUMIRIKO 

AUTOMOTIVE HOSE 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,9710Inne niewymienione odpady070299

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0780Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2540Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0210Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,6530Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 7,7010Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6700Opakowania z drewna150103

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0800Metale żelazne160117

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0680Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7500Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434472249691601668 Salon Urody "Senso" 

Sylwia Szner

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2716733296471013057ANDRZEJ CYRZYK

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765043186511009034ZAKŁAD 

POGRZEBOWY 

KAZIMIERZ 

MIKOŁAJEK

 4,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023022820007811881788CLAR SERWIS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208273799313FF-H-U MINOCO 

Michał Nowak

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 21,8000Zużyte opony160103
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 0,8950Filtry olejowe160107

 0,1800Płyny hamulcowe160113

 710,3200Metale żelazne160117

 9,3200Metale nieżelazne160118

 8,2500Tworzywa sztuczne160119

 4,9000Szkło160120

 6,7200Inne niewymienione elementy160122

 15,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0496Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722561435481336560MAREK 

BOŁDYS-ŻEGOCKI

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 2,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012400685495771020842FERMA 

PRODUKCYJNA 

TUCZU BROJLERÓW 

KRYSTYNA 

SUCHECKA

 2,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052710987606340197298MOTO Sp. z o.o.

 1,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,3700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5000Zużyte opony160103

 0,7600Filtry olejowe160107

 1,6400Metale żelazne160117

 1,2800Tworzywa sztuczne160119

 0,4700Szkło160120

 1,0700Inne niewymienione odpady160199

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1510Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020727266146521613808Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej  

UBEZPIECZALNIA  Sp. 

z o. o.

 0,9190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0920Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0022Opakowania z tworzyw sztucznych1501023660033545482493333P.H.U. Michał Szulecki

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110N85.12.Z0721769875482128071Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

UBEZPIECZALNIA 

S.C.
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 0,6250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,7620Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032777348072220744100"PRO-VITA" S.C. 

D.KOPEĆ, 

B.MACIEJEWSKA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033643330996391812158SALON URODY 

IMAGE Klaudia Iksal

 2 788,9250Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303082435739929542749986Huhtamaki Foodservice 

sp. z o.o. (dawniej: 

European Packaging 

Solutions Poland sp. z 

o.o.)

 0,0300Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 5,6200Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 3,9260Inne niewymienione odpady080199

 6,1400Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

080307

 121,9200Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308
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 0,3200Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0000Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 1,6800Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,0000Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,6000Inne niewymienione odpady080399

 0,0000Inne niewymienione odpady080499

 5,4450Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 213,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 27,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 90,1030Opakowania z drewna150103

 0,0000Opakowania z metali150104

 0,0800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 15,0640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 9,8310Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 2,1800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,6200  0.00Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,7000Aluminium170402

 1,6000Żelazo i stal170405

 0,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403505246252307540CALIA RÓŻAŃSCY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0835Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1502596649490215929Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Agnieszka 

Bachmacz

 0,2810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780623276431602675NZOZ Dariusz Marmol
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0703805839371076120NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"SERCE" ZYK IRENA

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3140Opakowania z papieru i tektury1501012428952456442495622GRAŻYNA SAMEK 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE

 0,0728Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082717625766471051810"AUTO - USŁUGI" 

FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA 

KRÓLICZEK ADAM

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,0000Metale żelazne160117

 0,0300Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0250Inne niewymienione odpady160199

 14,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904F45.21.C2769254809542353567PREUSS Pipe 

Rehabilitation Polska 

Sp. z o.o. z siedzibą w 

Łaziskach Górnych
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 0,0210Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012402646879222558730PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

DIAGNOVET 

MAGDALENA 

BERDECKA

 0,7000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062727196839690035876GF - AUTO SERWIS 

GRZEGORZ 

FLORASZEK

 0,0440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0940Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6000Zużyte opony160103

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,0480Metale nieżelazne160118

 0,0420Aluminium170402

 2,5700Żelazo i stal170405

 0,1670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416158936292441316M.D - DAMAR 

SPÓŁKA CYWILNA 

RACZYŃSKI ROMAN 

BILEK MARIUSZ

 0,1450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082407077369371706963Warsztat Mechaniki 

Pojazdowej Szatan 

Grzegorz

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1300Filtry olejowe160107

 0,0500Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418151616482263415PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MACIEJ STUDZIŃSKI

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100703640705470204990URZĄDZANIE, 

KONSERWACJA, 

REMONTY TERENÓW 

ZIELENI, HANDEL 

Barbara Duda

 0,3850Żelazo i stal170405

 0,0650Papier i tektura191201

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428042026342677890ADRIAN RABENDA 

EUPHORIA
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 3,2600Odpadowa papa1703802738862426521013965WRÓBEL ZBIGNIEW 

"BelBud" FIRMA 

USŁUGOWO-REMONT

OWO-BUDOWLANA

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410412006422961972COSMODERM Gabinet 

Kosmetyki 

Profesjonalnej

 0,4280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407440686292378718Centrum Stomatologii 

ESTETICA s.c.

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6530Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800706930815481063990SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 1 

W USTRONIU

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132427391956511465097"WIMA" MARCIN 

KAŁUS

 0,0003Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706202076262092443Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Janusz Pozowski

 5,1660Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

1912122435556755742057096GLOBPET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430601239372617718SALON 

KOSMETYCZNY 

BEAUTY FOR YOU 

MARTA 

MURTAŚ-SAFERNA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709408056411095672LEKARZ 

STOMATOLOG EWA 

LORENS

 2,2000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201052723469866351001850MIROLA MISZKA 

SPÓŁKA JAWNA

 14,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 17,0470Aluminium170402

 11,3000Mieszaniny metali170407

 0,1200Zmieszane odpady opakowaniowe1501060707068085471390167"SURFIN POLSKA" 

Sp. z o.o.

 1,8200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032761143276461054379ADAM SYNOWSKI 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA
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 0,2030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033647806516462943928STOMATOLOGIA 

RODZINNA STREFA 

ZĘBA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G51.51.Z0104049715270011878ANWIM SA.

 0,1700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 247,4500Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A1510081315731004707Zakład Mięsny 

ZYGMUNT

 1,0250Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 3,7900Opakowania z papieru i tektury150101

 59,1400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0780Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 60,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 1,3750Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201211427077555252494599STOLLE EMS Polska 

sp. z o.o. (dawniej: 

ENERGO-METAL 

SYSTEM POLSKA sp. 

z o.o.)

 0,8400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 2,5200Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,7600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 97,5000Żelazo i stal170405

 0,7000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 3,3570Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033600237306451482665PATRYCJA 

KOZOŚWIST 

GLAMOUR

 0,0900Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206012414678506262962513Piekarnictwo - 

Cukiernictwo Zofia 

Hoppe, Jan Hoppe SC

 5 411,0200Wybrakowane wyroby101382DI26.61.Z2761666436281911468"LIBET 2000" Sp. z 

o.o.
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 3,1600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych1501020709398895471820277CROSSBY-EKO 

Izabela Stawicka

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039322624837481389132ALEKSANDER 

BIELECKI 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,2360Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104240272959573-122-26-34FPH KAMI Katarzyna 

Mikołajewska

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779148926312358542NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna i 

Protetyczna Spółka 

Partnerska lekarzy 

stomatologów

 5,5600Gruz ceglany170102F45.21.A0035326256420009531PPHU MEDREM Sp. z 

o.o.

 73,2500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 124,6400Odpady z remontów i przebudowy dróg1701812764407886261913926ROBERT MERKEL 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

INSTALACYJNO 

BUDOWLANE 

AQUAMER

 0,0380Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162767772236411957263"DROTEX" PKL 

LESZEK GALOS

 15,6400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 159,8000Tworzywa sztuczne i guma191204

 41,5000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 146,4000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419161696262695029AKADEMIA URODY 

ANNA SEKUŁA

 0,1130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022418777946272488390Przychodnia 

Weterynaryjna 

ONKOVET Jakub Ćwik

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433538946422599525SALON 

KOSMETYCZNY 

IzaDor IZABELA 

HAJDUK

 0,0843Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769380576391769161GRUPOWA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

"PERFEKT DENT" 

S.C. WIESŁAWA I 

RYSZARD 

JAREMCZAK

 0,0078Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0840Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203G52.31.Z2762930286491959464EKO-GWAJM Sp. z 

o.o.
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 137,9510Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402307775741965466CENTRUM 

STOMATOLOGII I 

PROTETYKI 

E.J.DUDKOWSCY 

S.C.

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417016705471822075GABINET 

KOSMETYCZNY Aneta 

Iwanicka

 0,5490Inne niewymienione odpady0702993644400795252659209VALEO SIEMENS 

EAUTOMOTIVE 

POLAND SPÓŁKA Z 

O.O

 0,0190Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 11,3240Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,0020Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 9,2280Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7630Opakowania z drewna150103

 0,0060Opakowania ze szkła150107

 0,0790Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,7430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Metale żelazne160117

 7,3110Metale nieżelazne160118

 0,0020Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418180019372487291Ewa Świerczek 

SALON 

KOSMETYCZNY 

"LILIEN"

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509552285771362896SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

JAROSŁAW DEWOR

 8,2800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051601059189910374736AUTO LELLEK 

GROUP SP z o.o. S.K.

 6,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,7000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,2400Zużyte opony160103

 0,5400Płyny hamulcowe160113

 3,5900Tworzywa sztuczne160119

 1,3900Szkło160120

 0,2360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408520136422136038NZOZ "UŚMIECH 

RODZINY" IZABELA 

ŚLIWA-KUS

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032777848056511594245COR - DENT S.C. 

USŁUGI MEDYCZNE 

MAŁGORZATA 

ŻURAKOWSKA, 

ALEKSANDER 

ŻURAKOWSKI

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030400058516292288694ZGROMADZENIE 

S.S.MĘKI PANA 

NASZEGO JEZUSA 

CHRYSTUSA DOM 

ZAKONNY
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 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781100106351225779PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY JERZY 

KUBACKI

 1,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141808531775170359458ASSECO DATA 

SYSTEMS Sp. z o.o.

 2,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081520571435731738007FIRMA BACART 

TOMASZ GOLIS

 0,1150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7140Filtry olejowe160107

 0,0022Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3400Żelazo i stal170405

 0,3600Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113G51.90.Z0020003005270204815"GRAFIKUS - 

SYSTEMY 

GRAFICZNE" SP.z 

o.o.

 0,7140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 23,9200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052726711506511027173ZAKŁAD STOLARSKI 

GRZEGORZ FIZIA

 2,7820Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204
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 0,0380Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050156681955262748966POLSKIE SIECI 

ELEKTROENERGETY

CZNE SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,8470Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,3030Inne niewymienione odpady130899

 3,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania ze szkła150107

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,8200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,2390Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 0,0220Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 10,6380Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716783966491052824EMILIA NOWAK - 

BUŁA GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"MILADENT
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 0,3010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762983406342333452"GRUPOWA 

PRAKTYKA LEKARZY 

RODZINNYCH - 

EWANMED - SPÓŁKA 

CYWILNA " EWA 

ŁOWIŃSKA-OGONOW

SKA, ANDRZEJ 

WANIEK

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103367022388BEAUTY STUDIO BY 

PAULINA Koziarz 

Paulina

 0,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DK29.23.Z0705322905470160264Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno- 

Handlowo- Usługowe 

"COOL-BEM" Karol 

Bem

 0,0890Freony, HCFC, HFC140601

 0,9330Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1530Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3600Odpady tworzyw sztucznych0702135305446697470006096"ALCHEMIA" S.A.

 1,3200Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0800Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 20 224,1200Żużle z procesów wytapiania 

(wielkopiecowe, stalownicze)

100201

 9,4000Nieprzerobione żużle z innych 

procesów

100202
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 1 135,0500Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne

100207

 6 379,5600Zgorzelina walcownicza100210

 495,2200Zgary z hutnictwa żelaza100280

 1 967,7100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 179,4800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 29,4300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 5,2200Odpady spawalnicze120113

 122,3400Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 4,9400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,9600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,6900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 29,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,4000Opakowania z drewna150103

 5,5000Opakowania z metali150104

 2,0800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 6,9200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 19,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1 475,2700Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 34 654,2400Żelazo i stal170405

 2,1600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0011Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033620608006472523553Instytut Kosmetyki 

Profesjonalnej Monika 

Merkel

 2,9000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206G50.10.B0728193795471968092KEMAG Sp. z o.o.

 0,4100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,7200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7200Zużyte opony160103

 0,2800Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,6300Metale żelazne160117

 0,8800Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Szkło160120

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,1800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 77,5200Opakowania z papieru i tektury1501010154902021230993241ROHLIG SUUS 

Logistics S.A.

 18,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 152,0000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.12.Z2730553576351073080Ubojnia Drobiu 

DROBKAL

 558,0000  145.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 736,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

1001802727543206351006267Zakład Inżynierii 

Miejskiej Sp.z  o.o. 

Oczyszczalnia 

ścieków "Centrum"

 0,0095Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,6600Żelazo i stal170405

 126,1000Skratki190801

 8,4000Zawartość piaskowników190802

 5 551,8000  854.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130004967746331015145BANK SPÓŁDZIELCZY 

W PAWŁOWICACH

 0,2460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Inne baterie i akumulatory160605

 8,7710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411280416342708461DR N.MED. TERESA 

FRYDA 

LABORATORIUM 

MEDYCZNE Sp. z o.o.

 0,5070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433614745482664013KAZIMIERZ NOWICKI, 

"GROM-FRYZ"

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 2,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.21.E0704221755480009066PRZEDSIĘBIORSTWO 

INŻYNIERYJNE 

IMB-PODBESKIDZIE 

SP.Z O.O.

 11,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,8500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2500Filtry olejowe160107

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0560Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 68,4000Żelazo i stal170405

 1,5000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 17 175,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 2,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,5400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202O90.03.Z3000237997781425375PROTE Technologia 

dla Środowiska Sp. z 

o.o

 260,0600Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022400503606482265213NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

CARBON,

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033415151549671358727ESTETICMED.PL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205A01.30.Z2724853576451005698Przedsiębiorstwo 

Nasienne KSIĘŻY LAS 

Sp. z o.o.

 0,1000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,2600Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1300Filtry olejowe160107

 1,2100Opakowania z papieru i tektury1501012762550746381800082Powiat Pszczyński

 1,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431390505471401132Krystyna Noszka - 

indywidualna 

specjalistyczna 

praktyka pielęgniarki 

wykonywana wyłącznie 

w miejscu wezwania

 0,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012429544626421884229ZAKŁAD WYROBÓW 

METALOWYCH 

"BRACIA 

KOŁODZIEJCZYK" 

KOŁODZIEJCZYK 

ZBIGNIEW

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,3400Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.22.Z2702179606420004663Retting Heating Sp. z 

o.o.

 0,6500Inne niewymienione odpady070299

 16,7300Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070604

 2,5500Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,2200Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 1,6200Odpady proszków powlekających080201
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 1,6500Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 7,3700Osady i szlamy z fosforanowania110108

 19,5000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 2 652,6900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0830Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 51,7900Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 4,6700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 67,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 42,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 185,8800Opakowania z drewna150103

 6,6700Opakowania wielomateriałowe150105

 3,7200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 14,8900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0790Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6280Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0230Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0190Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 2,9280Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0090Aluminium170402

 0,9830Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 118,8500  69.00Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 36,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082407311506521683861"THU JAWIR-MAUZER 

SPÓŁKA CYWILNA" 

ANDRZEJ PASZANA, 

JERZY KORUS, 

WITOLD WÓJCIK

 0,2000Odpady tworzyw sztucznych0702131707684565782571942"PARTNER SERWIS" 

Sp. z o.o.

 0,2600Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,0850Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,4900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4650Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 17,9700Miedź, brąz, mosiądz170401

 15,5800Żelazo i stal170405

 0,4300Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407634565482541871Salon Kosmetyczny 

BASIA Barbara Foltyn

 0,9200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050702942349371391471STOLARSTWO JAN 

MICHNOWICZ

 0,1500Papier i tektura191201

 0,0480Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

1605062405087412220818005OPTIREM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ I SPÓŁKA - 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401853096381379010SKROK-WOLSKA 

BERNADETA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0023Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762210986471616933PRZYCHODNIA 

RODZINNA PLUTOWIE 

STANISŁAW PLUTA

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032761729396272302126RICHTER MICHAŁ 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2404501775732666132NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNO-

MEDYCZNA 

ESKULAP-MED 

GRZYBOWSKI 

J.,GRZYBOWSKA E. 

S.C.

 0,1671Opakowania z papieru i tektury1501013624352987721130989Aneta Gliga "ABM"

 0,0485Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709275269541176301GABINET LEKARSKI 

PIOTR KOSSOWSKI

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 02 071802086315790527850005430"MEDIVET" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 56,8400Opakowania z papieru i tektury150101G52.45.Z0101378375270005984EURO-net  Sp. z o.o.

 6,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0171Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411111705482580925Praktyka Dentystyczna 

A. Buchholtz, R. 

Szczotkova 

Szatanikova

 0,0091Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,2780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410837755472100071STOMATOLOGIA 

SYPIEŃ Sp. z o.o. Sp. 

k.

 0,0410Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0005Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039330301838971635515SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAGDALENA 

BIELECKA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435917606462375312FRYZJER MĘSKI 

AMELIA SPYRA

 0,3130Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800700112889370010917PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE MOSLER 

LESZEK

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033638126407582359227Zajączkowski CAD 

Andrzej Zajączkowski
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 0,0082Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417909755480057289Małgorzata Kunysz

 0,0007Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2903Opakowania z papieru i tektury1501012436044396443399955MAŁGORZATA BAJER 

P.H.U. MARGARET

 0,0402Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110DN37.10.Z2724707236530010759FRANIELCZYK - 

MANOWSKI S.j.

 0,1050Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0007Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111276217292646-23-81-086TECHNIKI 

LAKIERNICZE 

SOŁTYSIAK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,2900Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719257136311059470INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA SZWEJ 

ANDRZEJ

 7,8340Odpady tworzyw sztucznych0702130723634595531544764ANDRZEJ TALIK 

P.P.U.H. "AT-PLAST"

 0,0400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 7,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 3,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0002Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0013Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0006Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033815047005751867423STUDIO MAKIJAŻU 

PERMANENTNEGO 

Marlena PIECHOTA

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.13.Z0004761396390007348Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna w 

Raciborzu

 0,2000Popioły lotne z węgla100102
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 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723828769372120308NIEPUBLICZNY 

STOMATOLOGICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"DENT" GORZAŁEK 

MARZENA

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182780964676351677435Zespół Szkół w 

Gostyni

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032777097496391303712KWIACIARNIA 

"KRYSTYNA " 

ANDRZEJ BULENDA

 48,7600Opakowania z papieru i tektury1501011426197037010261533DH SUPERSAM 

KATOWICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 8,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0800Opakowania ze szkła150107

 3,7800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 6,0450Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602O93.01.Z0149415365262316161EBS SPÓŁKA 

AKCYJNA ( dawniej 

5aSec )
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 0,7230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1270Baterie i akumulatory ołowiowe160601I60.24.B2726617886471007424PRZEDSIĘBIORSTWO 

TRANSPORTOWO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE  

"AWI-TRANS"  IWONA 

WACHOWICZ

 0,5450Żelazo i stal170405

 0,0240Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022409851972220855963MYSŁOWICKIE 

CENTRUM ZDROWIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,7900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,1700Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429245445471221795INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Joanna 

Krzeczek-Boguszko
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 0,0292Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435511636472569087NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "ELA 

MED" KOTYNIA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0990Opakowania z papieru i tektury1501013629261007822594408TELL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7360Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0930Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1620Drewno170201

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2406155146482622038"CENTRUM 

MEDYCZNE WIGOR" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0148Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767771636422667497NZOZ  SERVIMED
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779255132220745849NZOZ BIODENT S.C. 

MONIKA 

CZENCZEK-KOŁODZIE

J, KRZYSZTOF 

KOŁODZIEJ

 0,4880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082768744816271013503MARCIN ŚLIWA 

GEPARD

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0050Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728260205471842652Gabinet 

Stomatologiczny 

"Polmadent" 

Magdalena Polaczek

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733862909690868783INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KRYSTYNA FALTUS
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 0,0149Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428814505531546987"HELVETE" TERESA 

ŁUKASZEK

 1,4470Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082718856006471009908NOREK MIROSŁAW 

Serwis Samochodowy

 0,3750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083690633392220809816AUTO SERWIS 

GOŁBA Jacek Gołba

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,5000Zużyte opony160103

 0,3500Filtry olejowe160107

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775634069690375023USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

CZARNECKA 

URSZULA

 0,2540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769409766422702816NZOZ AXIS Sp. z o.o.

 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 250,8300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010727161205471939883E.M.I. SYSTEM 

POLAND SP. Z O.O.

3206



 46,0500Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 60,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0135Inne niewymienione odpady120199

 14,5000  0.50Wodne ciecze myjące120301

 7,3700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,9600Opakowania z metali150104

 3,7850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,6250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,6660Metale żelazne160117

 0,6480Aluminium170402

 13,9220Żelazo i stal170405

 7,3400Żelazo i stal1704052767652726330009562MIEJSKI OŚRODEK 

SPORTU I REKREACJI

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162731084096291105013SIKORA WIOLETTA 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "GALEO"

 3,9600Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305071203449406282142090PRZEDSIĘBIORSTWO 

INŻYNIERYJNE 

HANIEL-SERWIS S.C., 

JOANNA 

WOJTKOWSKA, 

MAREK 

WOJTKOWSKI

 0,0600Zużyte opony1601032762864206491013853GABI-POL GABRIEL 

KUBIK
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 0,0151Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417619046342765507CERAMDENT Sp. z 

o.o.

 4,5800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082718595776391014043KOZA JOACHIM

 1,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,3400Zużyte opony160103

 1,8000Filtry olejowe160107

 0,0500Metale nieżelazne160118

 1,4300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Aluminium170402

 1,6400Żelazo i stal170405

 0,0500Papier i tektura191201

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162407651716431718165NZOZ REMEDIUM 

S.C. LECZNICA DLA 

DZIECI I DOROSŁYCH

 0,3860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0800Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733299266521038439NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

"ŚW.APOLONII" 

IWONA 

SKROBOT-PRYGA
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 182,6000Papier i tektura1912012207622549372239972UNITRANS MARCIN 

KEMPYS

 6,2200Opakowania z papieru i tektury1501012783124689542489870HT&L FITTING 

POLSKA Sp. z o.o.

 72,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 180,4260Opakowania z drewna150103

 0,0940Opakowania z metali150104

 0,0200Opakowania ze szkła150107

 0,0710Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0780Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0200Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033604842175631986036GABINET 

KOSMETYCZNO-POD

OLOGICZNY 

AGNIESZKA SABAJ
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 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037500508798331117591ALEKSANDRA 

LECZKOWSKA 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0004Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z2400500875732594059NZOZ 

SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

ARS DENT s.c.

 0,0925Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0500Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DL31.62.A0081796946310000440MERAWEX Sp. z o.o.

 0,0800Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 72,4300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,8400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,5800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 9,1800Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,2920Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,9800Żelazo i stal170405

 3,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302043661855335741773241Moto- Service Dominik 

Pawluch

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zużyte opony160103

 6,4800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013620946389372675420MARHAN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 14,9600Gruz ceglany170102
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 1,2000Odpadowa papa170380

 2,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 21,6600Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402092401210196472376000"POLTENT" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 39,1000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DB17.25.Z1515537859491723993"GST AUTOMOTIVE 

SAFETY POLAND" 

Sp. z o.o.

 1,8000Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 0,4000Inne niewymienione odpady080399

 118,8000Inne niewymienione odpady120199

 42,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027123670285482070064KOZIEJ ANDRZEJ 

ROBERT ARKA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401334136251208416Firma 

Fryzjersko-Kosmetycz

na BARBARA Barbara 

Żabińska

 4,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305082407517507491470433BP SERVICE CENTER 

BOGDAN STACIWA

 3,5200Inne niewymienione odpady0702992736708616251954711Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o.

 0,0320Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0580Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2900Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,5000Inne niewymienione elementy160122

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2880Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0570Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0140Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 8,9200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 74,4000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 5,5600Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,6720Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,4000Żelazo i stal170405

 1 523,7200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 60,0600Skratki190801

 12,6800Zawartość piaskowników190802

 4 704,2500  1,072.57Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 8,5600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301040727996206381597735ABA WIKTORCZYK 

Sp. z o.o.

 2,3000Opakowania z metali150104

 3,7000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031230150295492079368KAROLINA 

NOWAK-GRABARZ 

"LA PERLA"

 0,1660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407106556461700537CITISTOM JOANNA 

LEKSTON

 67,8090Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.20.Z0721430606520007000PHU "KOMERS-MAG" 

Sp. j.

 17,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 4,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 17,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0000Odpady tworzyw sztucznych070213DG24.16.Z0707251546520013905"JANTAR" BYRSKI 

CZESŁAW

 0,0000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012761109506311356601BŁĘKITNE STUDIO 

Joanna 

Wilińska-Biskup

 0,4600Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102
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 0,1200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0392Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022775043846441383588FILUS MIROSŁAWA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B1519957449490354192AUTO HANDEL Irena 

Żelazko

 1,5000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 102,6100Metale żelazne160117

 0,6000Tworzywa sztuczne160119

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080703967105481038124PILICH ZDZISŁAW 

MECHANIKA I 

BLACHARSTWO 

POJAZDOWE

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0550Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 0,2250Szkło160120

 0,0750Inne niewymienione elementy160122
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 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214O90.01.Z276403072Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej PARTNER 

Sp. z o.o.

 20,0000Skratki190801

 7,1000Zawartość piaskowników190802

 2 645,0000  366.20Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703854395471130058KOSMETYKA 

MACHALICA ALICJA

 0,1940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701268616311053964Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

med. Czesław 

Augustyn

 4 088,4400Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z2712954426340136003COFINCO POLAND 

Sp. z o.o.

 9 621,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1400Opakowania wielomateriałowe150105

 808,4000Opakowania ze szkła150107

 11 144,5200Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 6 862,7800Inne niewymienione odpady190599

 10,0800Metale żelazne191202

 7 906,4800Tworzywa sztuczne i guma191204

 64 569,8600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0193Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704391065471000918GABINET 

KOSMETYCZNY - 

ANNA SATŁAWA

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.31.B0024261055531040064Dom Pomocy 

Społecznej

 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 8,1000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,7940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406169106443329759NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

CENTRUM 

MEDYCZNE 

DENTIMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083627531246272225070Warsztat 

Samochodowy Łukasz 

Tomasik LUK SERWIS

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0140Inne niewymienione elementy160122

 57,1290Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

zawierające związki chlorowców

070609DE21.11.Z2404420316342614576VVF SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 57,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 42,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 30,4600Opakowania z drewna150103

 2,5200Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 5,6810Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0110Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0800Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 3,4000Żelazo i stal170405
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718773976391014994GABINET 

POŁOŻNICZO-GINEKO

LOGICZNY IWONA 

AERTS

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719511886521019956F.H.U. INTERMED 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MAJKA 

STANISŁAW

 1,8500Zużyte opony1601032432756744980182399LIKE AUTO 

PATRYCJA 

WOJCIECHOWSKA

 0,1900Filtry olejowe160107

 0,3600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0210Aluminium170402

 3,2700Żelazo i stal170405

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430981666342621010Kosmetologia 

Praktyczna Dr Ewa 

Szmaj

 0,0222Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732907106471655152PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

BUGIEL ANETA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778140966351662190"MED-MIKOŁÓW" 

MIKOŁOWSKIE 

CENTRUM USŁUG 

MEDYCZNYCH Sp. z 

o.o.

 563,5600Odpady żwiru lub skruszone skały inne 

niż wymienione w 01 04 07

0104082432779409691607843AUTO-TRANS 

ASFALTY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,0200Zużyte opony160103

 3,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 34,9700Żelazo i stal170405

 3,0200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0250Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022734880626421453245NZOZ MADENT

 0,1920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 4,5100Opakowania z papieru i tektury1501013607796687811906471LOBOS Sp. z o.o.

 0,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4400Opakowania z papieru i tektury1501010224956228961539371NAMYANG POLAND 

Sp. z o.o.

 2,0100Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 2,3200Drewno170201

 6,6900Żelazo i stal170405

 10,7840Mieszaniny metali170407

 0,4800Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801122721530759540005224Polbet S.A.

 0,8000Zużyte opony160103

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 38,6100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,2700Żelazo i stal170405

 3,1300Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 32,1200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775743156422486821NZOZ SAL-MED 

Chmielowska Jolanta

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203042430596286423180805TRENDY TOP 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 7,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,3100Opakowania wielomateriałowe150105
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 0,7600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,9740Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050162809559511972476BMTI Sp. z o.o.

 19,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,6700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2600Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,4050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,7000Filtry olejowe160107

 0,0500Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 1,4900Inne niewymienione odpady160199

 0,2540Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 15,8700Żelazo i stal170405

 147,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072428983382220894650GODBUD DARIA 

CZERNIAK
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 9,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730704056341824544INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA- 

KARDIOLOGIA 

CHOROBY 

WEWNĘTRZNE 

MACIEJ PRUSKI

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712123099541535941MIRDENT - GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MIROSŁAW 

PIENIĄŻEK

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4800Roztwory wybielaczy i kąpieli 

wybielająco - utrwalających

0901050704746925471375529FOTO ARTUR Maria 

Warcholińska

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722881955531138053INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

EWA KLIŚ

 0,0009Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020723265475480050488DELONG JANINA 

NZOZ CENTRUM 

LEKARSKO - 

STOMATOLOGICZNE 

OMEGA - DENT
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 0,1551Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0076Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033696973575472004781FACE AND NAILS 

EWA 

ANDRZEJEWSKA

 0,0210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140002769726321901193Państwowa Szkoła 

Muzyczna I St. im. 

Grażyny Bacewicz

 3 944,3400Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

0104122719806236270011873Wojewódzkie 

Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych S.A.

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,5000Zużyte opony160103

 0,2500Filtry olejowe160107

 258,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 142,7000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 687,6900Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,2600Żelazo i stal170405

 1 568,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1 336,8000Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07

170508

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032761772916421073608NZOZ Poradnia 

Medycyny Rodzinnej 

SANUS

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203241861681JOANNA KOWALIK 

GABINET 

WETERYNARYJNY  

CZTERY ŁAPY

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160705225705480056976KANCELARIA 

NOTARIALNA MARIA 

MAJEWSKA

 0,1200Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402091520583325771829555P.P.H.U. MATEOS 

Tomasz Matyja

 0,2000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,5800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0390Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090704350905470288395APTEKA "ZŁOTE 

ŁANY" MGR JANINA 

PERZYNA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0210Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110G51.57.Z1509419825730035048P.P.U. "SURMAT" Sp. 

z o.o.
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 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 68 687,2180Metale żelazne191202

 49,5700Metale nieżelazne191203

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719536786251470858NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

LEKARZ RODZINNY 

ZENDEROWSKA 

BOŻENA

 0,5020Odpady tworzyw sztucznych0702132405238935751818465Rollico Rolling 

Components Sp. z o.o. 

Sp. komand.

 0,5400Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 44,3320Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,0140Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 11,6180Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,4140  0.25Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,1200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,0140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8510Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131416598997010164770FARMACJA POLSKA 

APTEKI GŁÓWNE 

SP.Z O.O.

 0,0001Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0002Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0071Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 99,0000Ciecze z beztlenowego rozkładu 

odpadów komunalnych

1906032415558206422932976RUDZIŃSKI LESZEK 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWE SŁONIK 

FELIX LESZEK 

RUDZIŃSKI

 3,0000Zawartość piaskowników190802

 1 191,3000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 208,7000Opakowania z drewna1501032406737536452433947IRENA S.C.

 0,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082403339395751803481BOMAR  Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

 1,5000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508
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 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,9000Zużyte opony160103

 0,1050Filtry olejowe160107

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417633759372519140Caramelo Bogumiła 

Piotrowicz

 0,0660Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180004963145470046930BESKIDZKI BANK 

SPÓŁDZIELCZY

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728476076321061959KUŚ-MŁOTKOWSKA 

JOANNA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 49,4300Inne niewymienione odpady1201991500349425740002027ZAKŁAD ŚLUSARSKI 

'METAL-SERWIS' 

RYSZARD MAJER

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728500586261019510GABINET 

KOSMETYCZNY 

BASIA - HERWY 

BARBARA
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766292966332009709"MEDYK" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766798976472206924GRUPOWA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIAREK 

"MED-SZKOL" S.C.

 0,0016Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402398735731301902GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BZDĘGA JAN

 0,3100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182434773955472149410DOMENA NOWA Sp. 

z o.o.

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142427937346392003030PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0800Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206803015600687822512824BOGOTA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 37,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2200Opakowania z drewna150103

 19,8260Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0200Opakowania ze szkła150107

 1,6200Żelazo i stal170405DJ28.30.B2735143166262235902ENERGO-NOWA Sp. z 

o.o.

 0,0020Odpady proszków powlekających080201DH25.24.Z1505296105730104329F.P.H.U. MAREK Inż. 

Marek Wróblewski

 0,0010Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0010Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,7400Żelazo i stal170405
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502032781795499690772103CERAMO GLIWICE 

JULIA 

WALANUS-PAJĄK

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,1330Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G51.51.Z1909663015831023182LOTOS PALIWA Sp. z 

o.o.

 2,6000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043645014736262667180Sitek Franciszek 

Studio Fryzjerskie "U 

Anny"

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726798606341028267Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska  

Zbigniew Gruszka

 720,0000Żużle z procesów wytapiania 

(wielkopiecowe, stalownicze)

1002013639376886263021072MIRBRUN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083608401786443178556KRZYSZTOF MIKUŁA 

VEGMET

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,4800Zużyte opony160103

 0,2200Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1,8000Metale żelazne160117

 0,0700Metale nieżelazne160118

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,9000Żelazo i stal170405

 0,9044Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012781068176471413265TOKMET Henryk 

Świętochowski

 0,0208Aluminium170402

 0,2050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033664219276762521456BELLDENT 

OPŁAWSCY SPÓŁKA 

JAWNA
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 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.03.Z0710014875480075206Zakład Oczyszczania 

Miasta "Tros-Eko" Sp.  

z o.o

 84,1810Opakowania z papieru i tektury150101

 202,5230Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 42,5240Opakowania z metali150104

 4,0200Opakowania wielomateriałowe150105

 342,8400Opakowania ze szkła150107

 0,0460Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 59,6030Papier i tektura191201

 4 793,9400Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 1 212,0200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 8,5900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010723003705482200503SZCZEPANIEC 

PAWEŁ Deko - Lak

 0,0111Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707718755481042321Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Ewa 

Raszka-Przybyła
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 0,1870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400021315731153560Dorota Migacz 

MM-Med Niepubliczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej

 12,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080700290645470170311"INTER-WELM" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1600Zużyte opony160103

 1,5800Filtry olejowe160107

 0,1000Płyny hamulcowe160113

 0,1000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,8000Tworzywa sztuczne160119

 1,1800Szkło160120

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G50.50.Z0700143935480004212GASTOR Sp.j. J. 

Dróżdż, S.Strzelec, 

J.Zarębski

 0,0030Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

3235



 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432220576422950141Olimpia Day SPA 

Monika Hajdziony

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722972076332028032Dom Nauki i 

Rehabilitacji dla Dzieci 

Niepełnosprawnych

 1,3270Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0804092409350416462829150Magna Car Top 

System Poland sp. z 

o.o.

 9,1330Wodne ciecze myjące120301

 54,6010Opakowania z papieru i tektury150101

 12,4350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,4800Opakowania z drewna150103

 31,8700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 13,4420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0170Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 7,1570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,0260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 10,6340Inne niewymienione odpady160199

 0,2080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,2000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 34,0900Żelazo i stal170405

 0,0010Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

1602151515683805731524306PILSE-PRZEMYSŁOW

E I LASEROWE 

SYSTEMY 

ELEKTRONICZNE 

SŁAWOMIR 

RASZEWSKI

 0,0010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,0950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B2718193716260011009RYSZARD 

KORZONEK USŁUGI 

TRANSPORTOWE

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,9800Zużyte opony160103

 0,1450Filtry olejowe160107

 3,9100Metale żelazne160117

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2400240036262772037BALDENT SPÓŁKA 

CYWILNA 

AGNIESZKA 

BALICKA, ŁUKASZ 

BALICKI

 1,1450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130001968139541025766KATOWICKIE 

CENTRUM EDUKACJI 

ZAWODOWEJ IM. 

POWSTANCÓW 

ŚLĄSKICH

3237



 1,4120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,6000Odpady tworzyw sztucznych0702132715701969541014768Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe "IPB" 

sp. z o.o.

 7,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,9400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9640Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 9,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727305616511039242INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MICHAŁ 

HAJDUK

 189,7030Odpady tworzyw sztucznych0702132428889206342808323Plastipak Polska Sp. z 

o.o. (APPE Polska Sp. 

z o.o.)

 0,4100Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 19,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 10,5680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3200Opakowania z drewna150103

 1,6400Opakowania z metali150104

 0,9200Żelazo i stal170405
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 6,0000Roztwory i szlamy z regeneracji 

wymienników jonitowych

190906

 1,5400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.33.A2407918085742015471PWIO ZPH "ZGODA" 

S.C. R. i D. Niezgoda

 1,6500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 46,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1500Opakowania ze szkła150107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032737410706481662283SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR. N. 

MED. KAMILA 

GUMPRECHT - 

SPECJALISTA 

PEDIATRA, 

ALERGOLOG

 2,7550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2771157906271400430P.U.H. 

TRANS-MECH-CARS 

ANDRZEJ BUŁAWKA

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6600Filtry olejowe160107

 0,4000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702801204537705512486669PONAR WADOWICE 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 0,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 154,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,3000Odpadowa papa170380

 0,1670Żelazo i stal170405

 0,0030Opakowania z papieru i tektury1501010027543935730007767BIURO USŁUG MGR 

INŻ.ANDRZEJ 

KUPCZYK

 0,0030Papier i tektura191201

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501010036016806420014992Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo 

Handlowe Alojzy, 

Mariusz, Sylwia 

Tomiczek s.c.

 76,9600Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DN36.11.Z2407531105742013070SCHULTZ SEATING 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 30,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 32,7900Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 40,4800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 6,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 331,5400Żelazo i stal170405

 71,5400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3000Skratki190801

 1,2000  0.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2540Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051521241415732535016KM-METAL S.C.

 0,4340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1850Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3250Zużyte opony160103

 17,7900Odpady żelaza i stali191001

 335,1610Lekka frakcja i pyły inne niż 

wymienione w 19 10 03

191004

 0,5900Szkło191205

 981,3880Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,1450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2766072606381526221NZOZ "SANUS" Sp. z 

o.o.

 0,1500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782483979542313697Indywidualna 

Specjalistyczna  

Praktyka Chirurgii 

Stomatologicznej 

Marcin Mazur

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082732623176331406348Grzegorz Antosik 

AUTO ANTOSIK

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Zużyte opony160103

 0,2800Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,6700Metale żelazne160117

 0,0112Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213K72.60.Z2700660476510005637MAREK KIECKA 

LENA- CENTRUM 

INFORMATYKI

 0,0001Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802031503316575731819148GABINET 

WETERYNARYJNY 

MIKA JAROSŁAW
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2779487446481071381NZOZ CENTRUM 

STOMATOLOGII 

PLOMBEX LEK. 

STOM. JOANNA 

BUDZYN-MAJKA

 0,0410Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100003018366461161804Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna w Tychach

 0,0030Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0020Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0080Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,6540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 7,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.13.A1507044145750010287ZAKŁAD MASARSKI 

WIĘCEK SP. J. 

DARIUSZ I 

KLAUDIUSZ WIĘCEK

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6400Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703O90.02.Z0123044985221776204ORLEN Aviation Sp z 

o.o. (dawniej 

PETROLOT Sp.  z 

o.o.)
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 0,0620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419742156482477760MAGDALENA ROJ 

Gabinet Kosmetyczny 

MAGDALENA

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092414574256321022043APTEKA PARADYŻ 

Janina Szuster

 6,1900Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0003433616470509359G.S. "SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA"

 0,6900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701495899690046609SIERGIEJ LEOKADIA, 

PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701479466311052551Usługi 

Manicure-Pedicure 

Elżbieta Lament

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214G52.31.Z2724969066331003768"Zdrowie" Sp. z o.o.

 0,0750Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032710958616261033160TRAF BARBARA 

CZERNICKA-KUPRAS

 2,8800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102436343636392006525AGRO OAZA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 7,4100Wody popłuczne i ługi macierzyste070201DM34.30.A0152248195262654857MAGNA AUTOMOTIVE 

(POLAND) Sp. z o.o.

 39,7500Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,2100Inne niewymienione odpady070299

 56,9200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 21,8000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 278,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 9,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,5200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 5,4100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 8,6900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,2100Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,5100Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1900Żelazo i stal170405

 1,2900Papier i tektura191201

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733625919690829435PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

KRYSTYNA 

KOSTRZEWSKA

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022434430546412531661RUDZKIE CENTRUM 

WETERYNARII 

MAŁYCH ZWIERZĄT 

KICK RABSZTYN 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 15,1000Opakowania z papieru i tektury150101G52.45.Z0157230371132485130Media Markt Polska 

Sp. z.o.o. Czeladź 

Spółka komandytowa

 2,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082407184386452382960MAXIMUS MICHAŁ 

SEŃKÓW

 1 294,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 265,2400Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

3246



 10 389,4500Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419412856472552419ARTUR DURCZOK, 

LUCJAN DURCZOK 

GRUPOWA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

"STOMATOLOGIA" 

S.C.

 14,5300Żelazo i stal1704050035175316270013518BRODD POLONIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 8,3000Zużyte opony1601032779085906262151312Firma 

Handlowo-Usługowa 

Joanna 

Kłosek-Musialik

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502032765861966431626291WIGROPOL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2800Filtry olejowe160107

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103G52.31.Z2717390116520002793Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Centrum Medyczne 

"ZDROWIE" mgr 

M.Grygierzec / Apteka 

prywatna  "HYGIEJA"

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 5,0800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070728856959371593080JANUS GRZEGORZ 

JANUS
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033660469326342880183CENTRUM 

MEDYCZNE 

SONOMEDICO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O91.33.Z0705816375482176578NZOZ DZIECHCINKA

 0,0340Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130062127895261009497URZĄD OCHRONY 

KONKURENCJI I 

KONSUMENTÓW

 0,1130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1200Żelazo i stal170405

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766081769690099988NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA I 

PROTETYCZNA 

TWORZYDŁO LESZEK

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2717947196510008251Apteka  Anna 

Kamińska
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435825485741857185INSTYTUT 

KOSMETYKI EWA 

KOWALSKA

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031514026785732226686GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KARINA ŚWISTAK

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400354906262741255Małgorzata Pawełczyk

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802013811541626423213255PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

ZEBRZYDOWICKA 

WET-SAP, SZOSTOK 

S.C.

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091500575875751002686APTEKA "LIBRA" 

BOŻENA 

BIADACZ-KWAŚNIEW

SKA

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130723242125471010331POWIATOWY 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII

 0,0360Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0410Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203
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 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091601077005761517469LEKFARM-J.LEMBKE-

RAROK,A.RAROK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508119205731262131NZOZ ABC 

STOMATOLOGII 

ESTETYCZNEJ 

RENATA ŁĘGOWIK

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032717513609541569153Praktyka Dentystyczna 

Danuta Hrabia

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 9,4100Opakowania z papieru i tektury1501011509955065730205361Makarony Babuni 

Ryszard Kaczorowski

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719104916251168332IWAŃSKA JADWIGA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,1050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409909106443328659JANKIEWICZ-KOTARS

KA ANNA DENTI-MED 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733219596521016099INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA POSIŁA 

ANDRZEJ

 1,3000Zmieszane odpady opakowaniowe1501063611358265472153529FOBOSS Sp. z o.o.

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032406196996332025861Beauty Center Anna 

Kowalczyk-Gruszka

 0,0100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506M80.22.G0000244206321894116Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Nr 2

 0,1300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083607877166421397788ADAMCAR Adam 

Tomala

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,1764Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.11.Z0721831319372185638Starostwo Powiatowe 

w Bielsku-Białej

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132715329136330003619KANCELARIA 

NOTARIALNA P. 

SIEMKO, P. 

CHOROWSKI, M. 

SIEMKO-PIÓRO S.C.
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 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213A01.24.Z2732223066351139169H&P 2 s.c. Odchów i 

Hodowla Drobiu

 27,7900Opakowania z papieru i tektury1501011227262606793087624INPOST SPÓŁKA 

AKCYJNA

 5,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101K74.81.Z2731969006321049728FOTO WITALIŃSKA 

WITALIŃSKA 

JOLANTA

 0,1000Roztwory wybielaczy i kąpieli 

wybielająco - utrwalających

090105

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430071006443501187DENTIST S.C.

 0,0100Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110DJ27.10.Z0023911925480075620Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe PEX Sp. z 

o.o.

 0,6900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Opakowania z drewna150103

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 80,0000Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301A01.24.Z0004727625770400442Spóldzielcza Agrofirma 

Szczekociny

 65,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 51,7200Inne niewymienione odpady020799
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 936,0600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,8000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 12,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7700Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 24,5700Żelazo i stal170405

 0,1110Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 2,3200Skratki190801

 280,0000  53.34Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0328Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417919056521562896ARTICON-STUDIO 

TATUAŻU I 

PRACOWNIA 

PROJEKTOWA 

WOJCIECH 

WITKOWSKI
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 0,2620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768751506443010420Niepubliczny Zakład 

Lecznictwa 

Ambulatoryjnego 

MEDYCYNA 

RODZINNA START

 0,0340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130706924145471033243KONTRAST SYSTEMY 

KOMPUTEROWE 

RADOSŁAW 

ZANIEWSKI

 0,1420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0920Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409975338711680022PRIMA-MED 

GRZEGORZ JASIŃSKI

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102712765516540001673PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

BRAMONT 

INŻ.JAROSŁAW 

ANDRZEJKIEWICZ

 0,1900Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,0000Zużyte opony1601033658833186440001521ELŻBIETA 

MAJEWSKA 

CZYŚCIOSZEK

 2,0000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110CB14.21.Z2718235106470513220CERAMOT MOTYKA, 

PAWLICA SPÓŁKA 

JAWNA
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 4,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8000Zużyte opony160103

 0,2000Filtry olejowe160107

 4,0000Żelazo i stal170405

 0,6740Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082436290669492198081Centrum Kształcenia 

Zowodowego i 

ustawicznego

 0,0430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0490Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0750Zużyte opony160103

 0,0460Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,0700Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775491976421946166GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

JOANNA FLORCZYK

3255



 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033683480405482473371Dotyk Piękna 

Stylizacja Paznokci 

Małgorzata Szczypka

 0,0018Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723553369372248014MONIKA MROWIEC 

GABINET 

KOSMETYCZNY 

"NERIN"

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419445625742050125GABINET 

WETERYNARYJNY 

CZTERY ŁAPY 

JOANNA WYPYCH

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140721775739372184320APTEKA AGATY S.C. 

Agata 

Chorąży-Zarzecka, 

Jacek Pająk

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2050Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406022403910496351741038"VITALIS" CABAK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0360Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,0000Zużyte opony1601032731458996351544088USŁUGI 

WULKANIZATORSKIE 

JERZY KRÓL

 20,0200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201210707923865470000997ZAKŁAD 

WIELOBRANŻOWY 

"ALUX" ALEKSANDER 

WIĘCKOWSKI

 0,2000Żelazo i stal170405
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 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.B0006866646481017401DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ NR 3

 153,1000Inne niewymienione odpady020299DA15.89.Z1500535145731009372FIRMA 

HANDLOWO-PRODUK

CYJNA GOLDEGS 

J.BAYDAK A.RYBAK 

SPÓŁKA JAWNA

 48,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0102Opakowania z tworzyw sztucznych1501022429464976482617126Kamila Radziszewska

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0707403725531461297AGATA 

FICOŃ-MACHAŁAGAB

INET 

STOMATOLOGICZNY

 0,4380Opakowania z papieru i tektury1501012416366886292413544LORENS EWELINA 

EWELOR

 0,0587Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,1900Tlenki metali inne niż wymienione w 06 

03 15

060316K74.20.A0726977815471933981"AVIO POLSKA" Sp. z 

o.o.

 5 980,0000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 3,0320Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 2,0600Inne niewymienione odpady110199

 18,1110Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 480,2000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0190Odpady spawalnicze120113
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 42,4700Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 166,4050Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,8500Inne niewymienione odpady120199

 15 788,0000  394.70Wodne ciecze myjące120301

 1,8150Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 113,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 4,7330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,1600Opakowania z drewna150103

 0,0400Opakowania z metali150104

 1,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0780Opakowania ze szkła150107

 9,7300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 46,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,0650Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,8110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,1640Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 3,8870Węglopochodne okładziny piecowe i 

materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 01

161102

 0,4500Szkło170202

 67,2580Żelazo i stal170405

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032435160956292314322Gabinet Weterynaryjny 

Wibrys lek.wet. Adam 

Lorenc

 7,0000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801122738232766462336513MA Polska S.A. (dawn. 

DELFO Polska S.A.)

 2,8750Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 2,6800Osady i szlamy z fosforanowania110108

 74 701,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 23 800,0000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 13,7000Odpady spawalnicze120113

 1,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 18,2200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 30,6500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 10,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 88,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 42,6000Opakowania z drewna150103

 84,9000Opakowania wielomateriałowe150105
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 8,7710Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1850Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 27,0610Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6690Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 868,6000Żelazo i stal170405

 0,1990Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380H55.10.Z0704987705470290446FIRMA BUDOWLANA - 

SŁAWOMIR GÓRNY 

"HOTEL SKALITE" - 

SŁAWOMIR GÓRNY

 0,0920Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112728819239542246469Regionalny Ośrodek 

Metodyczno-Edukacyjn

y METIS w Katowicach

 0,2360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,1800Opakowania z papieru i tektury1501013670036757811944997PATMOS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1930Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301101515628219491729613ELSEN S.A.

 6,1960Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0630Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0790Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 75,3700Żelazo i stal170405

 10,5400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2 779,7075Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A2735076064980032688Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. 

z o.o.

 1 736,4600Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8,0200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 8,5200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0940Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,1850Żelazo i stal170405

 0,6400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435266569372549939HAPPYSKIN STUDIO 

Monika Wójcik-Kott

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022765506956471018617"PRO-AGRO-VET" 

F.U-H. JAN 

SKRZYPIEC

 0,1100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.75.B0080039895480056798ODLEWNIA METALI 

KOLOROWYCH 

KOWALA SPÓŁKA 

JAWNA

 25,5000Zgary i żużle odlewnicze101003

 0,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,4000Inne emulsje130802

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3740Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Szkło160120

 1,8000Żelazo i stal170405

 1,1200Odpady tworzyw sztucznych070213E41.00.B2719096836410014068Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. 

(Oczyszczalnia 

BARBARA, 

Oczyszczalnia 

HALEMBA CENTRUM)

 0,2950Inne niewymienione odpady070299

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0910Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9610Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1460Filtry olejowe160107

 0,0040Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1590Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3330Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0440Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,1450Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0170Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,3550Tworzywa sztuczne170203

 12,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 9 060,1100Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 206,9200Skratki190801

 324,5000Zawartość piaskowników190802

 10 563,5000  2,417.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 65,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429828726472260591ATELIER URODY 

Aleksandra Jurecka

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415135376342404548NZOZ Stomatologia 

Specjalistyczna 

DENTO Munir Adeeb

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182429952776312646436Szpital Miejski nr 4 z 

Przychodnią sp. z o.o.

 8,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0580Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211
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 0,3300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,4324Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2100Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 60,8680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 30,7300Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,4800Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0131Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,5040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2769765376332043178NZOZ "ZDROWIE" Sp. 

z o.o.

 0,1640Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101150079420ZPHU "ROMAR" s.c. 

Robert i Joanna 

Blukacz, Marcin i 

Renata Blukacz
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 1,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082407060336381681938MIERNICZEK EWA 

Hydraulika Siłowa i 

Wulkanizacja "TEP"

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,9000Zużyte opony160103

 0,1010Filtry olejowe160107

 0,2000Metale żelazne160117

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033642670436482777640"PATRYCJA" 

PATRYCJA MAKO¦

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032726600339690446183GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. JOACHIM 

STUDENT

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G51.57.Z2780307706262697235PPHU MARTEX Michał 

Losa

 28,6600Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.22.Z2719682726310014519BOLD REKLAMA 

POLIGRAFIA 

Kacperski Roman

 0,4000Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 1,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Opakowania z drewna150103
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 2,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,0370Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,2910Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160728737819372396097"GOMED" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0260Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781043406492118494SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W PORĘBIE

 5,2200Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z0700077895480075525Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Wdrozeni

owe "LAKMA" S.A.

 5,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 111,5100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012778893616443095095JANUS Sp. z o. o.

 17,8310Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0670Inne niewymienione odpady120199

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1900Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405448664980215704CENTRUM 

PRZYJAZNEJ 

STOMATOLOGII 

"NEW-DENT" S.C. 

LUCYNA ADAMIEC, 

AGNIESZKA 

GAŁECKA-KOWALCZ

EWSKA
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416819389542615292Exclusive Nail Ilona 

Bryła

 71,9600Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

1702042782916316443204383CTL MB SERVICE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0030Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803173603667365742058227MIODY POLSKIE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,0072Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031200677876792854642VOXEL   Spółka 

Akcyjna

 0,3080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,5780Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082400204135771677631PRZEDSIĘBIORSTWO 

- HANDLOWO - 

USŁUGOWE MILTEX 

Milena Michniewska

 0,0780Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,1550Zużyte opony160103

 0,0420Filtry olejowe160107

 0,0240Płyny hamulcowe160113

 0,6000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115
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 161,4050Metale żelazne160117

 1,6930Metale nieżelazne160118

 18,7230Tworzywa sztuczne160119

 2,1760Szkło160120

 1,8040Inne niewymienione elementy160122

 1,7660Inne niewymienione odpady160199

 2,2590Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0940Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022701101626311024856PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

S.C. BARBARA 

KRĘCZYŃSKA, 

BEATA 

HAJDAS-HAŁUN, 

ANDRZEJ HAŁUN, 

JACEK SPÓLNICKI

 0,1200Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410257506262926262ELAVITA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416571606443297752PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

PIOTR ŁUKOJĆ

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,8900Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706041515136405751634073ENGEL GROUP 

POLSKA RAFAŁ 

BULA

 291,3300Inne niewymienione odpady0706992427901386252445101ECO-TEAM 

REMIGIUSZ 

NIESŁONY, 

SŁAWOMIR 

WYLĘŻEK, 

AGNIESZKA GÓRAS, 

MARIUSZ 

ŻOCHOWSKI SPÓŁKA 

CYWILNA

 1,7600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,6800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0210Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 9,3000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 144,9780Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4200Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 9,1200Zużyte opony1601033611330466511718061F.H.U. "FEL-TANK" 

FELICJAN KAWIK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434001976572724908Stomatologia Diament 

Katarzyna Obara

 4,3400Opakowania z papieru i tektury1501012430633406431762918HUBERTUS DESIGN 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022430447406842405002emka 

STOMATOLOGIA 

MICHALINA 

SZMYD-ŁUCEK

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 4,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508G51.12.Z2768282226272389788BP SERVICE CENTER 

R.T. WYGLĘDA S.C.

 2,1470Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2720Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4530Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183610774546271990443FRANZ Jarosław 

Frącek

 0,1370Opakowania z metali150104

 0,1000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 80,0000Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

0803082405699266321735949GRABOWSKI DANIEL 

P.P.H.U. "DANKAN"

 8,0000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 40,0000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 15,3200  4.30Wodne ciecze myjące120301

 960,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502
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 220,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 142,8100Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 1,6330Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702047500109928370000634Boryszew Spółka 

Akcyjna

 14,6110Inne niewymienione odpady070299

 0,0250Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 2 031,3700  207.20Wodne ciecze myjące120301

 14,7400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 6,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 128,6900Opakowania z papieru i tektury150101

 33,8950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania z drewna150103

 13,4800Opakowania z metali150104

 35,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,5880Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 127,4800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3650Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,1700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 175,8500Aluminium170402

 16,4200Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023645946128681671069GABINET 

WETERYNARYJNY 

SIERŚCIUCH MACIEJ 

DŹWIGAJ

 0,6400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033680215869542781122SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

54

 2,8450Żelazo i stal1704052731858709541886126ŚLĄSKIE CENTRUM 

USŁUG WSPÓLNYCH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0050Opakowania z papieru i tektury1501013604434906252452940PRIMUS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0040Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 6,1370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0094Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413260315732759419GABINET 

WETERYNARYJNY 

KAROLINA MAKUCH 

"PUPIL"

 0,2581Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721406015482122418Poradnia Rodzinna 

przy ul Sportowej

 0,1750Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412009275732296557Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

TUTOR Małgorzata 

Jędrzejczyk-Komar
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 6,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709042712438186420005674REM-BUD USŁUGI 

REMONTOWO-BUDO

WLANE BOGDAN 

POGORZELSKI

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.12.Z2762255876391703765SZPITAL REJONOWY 

IM. DR JÓZEFA 

ROSTKA W 

RACIBORZU

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4700Żelazo i stal170405

 1,3650Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 115,2080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 9,3130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435433766391936423Stomatologia 

Wolnik-Roesler Martina

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094929198747371967504APIS FARMACJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092776883499690929361Apteka "Pod 

Radiostacją" 

Malgorzata Krawczyk

 0,0180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110N85.12.Z0728270909372379058PEDIATRYCZNE 

CENTRUM 

ZABIEGOWE - M.M. 

GWINNER SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0590Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 1,5860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1670Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010014150006342346590GÓRNOŚLĄSKIE 

CENTRUM ZDROWIA 

DZIECKA IM. ŚW. 

JANA PAWŁA II 

SAMODZIELNY 

PUBLICZNY SZPITAL 

KLINICZNY NR 6 

ŚLĄSKIEGO UNIWER

 0,5050Roztwory utrwalaczy090104

 0,0080Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 8,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania ze szkła150107
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 0,0190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1960Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 119,2470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 40,2000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7060Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,6530Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,2000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033803056186292362887MOJRY TATTOO 

STUDIO BARBARA 

KICZEK
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733279626511436747TERESA OTRZONSEK 

"GABINET LEKARSKI 

- PEDIATRA"

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033691165675732649139SKIN STUDIO 

PAULINA WALCZYK

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434223366412337143SALON 

KOSMETYCZNY 

EUFORIA SANDRA 

PILNY

 64,5000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112DL31.50.Z0000394336340196519Fabryka Żarówek 

HELIOS Sp. z o.o.

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 21,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0000Metale żelazne160117

 2,1000Metale nieżelazne160118

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163680216816342903702SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

64

 0,1800Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701042409703045732743944KOLOR-TECH S.C. 

MACIEJ WOJTASIK, 

RAFAŁ 

WŁOSZCZYŃSKI

 3,1400Odpady proszków powlekających080201

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3200Opakowania z papieru i tektury1501012427827716511713804HYDROSOLAR 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ GÓRNY ŚLĄSK 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 3,3600Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402090704082295470051612ZAKŁAD PRODUKCJI 

WIELOBRANŻOWEJ 

"ABW" WIESŁAW 

BUGAJ, MARCIN 

BUGAJ, TOMASZ 

BUGAJ SPÓŁKA 

JAWNA

 3,6250Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,8600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132776446886451176342KRZYSZTOF ŚMIEJA 

KANCELARIA 

NOTARIALNA

 0,0560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133636234065472158343ELBRON Sp. z o.o.

 0,0130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032910585258641235907Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Wojciech 

Biernacki

 17,0000Skratki1908013653310336452548774GMINNY ZAKŁAD 

KOMUNALNY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,0000Zawartość piaskowników190802

 460,4800  85.79Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 46,7000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706051521473439491879034PP-H-U SOKOLNICKI 

Przemysław Sokolnicki
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725252986321298667GABINET 

STOMATOLOGICZNO-

ORTODONTYCZNY 

DOBOSZ JADWIGA

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093641092322220900586"APTEKA W RYNKU" 

MAŁGORZATA I 

ADAM SZWAŁEK S.C.

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508667439490065625GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA 

OTOCKA-SZTOLCMAN

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413570439372607795PRACOWNIA 

IMPLANTOLOGII 

ESTETYCZNEJ L.M. 

DENTAL LUCYNA 

BOTOR, MAREK 

GIERUSZYŃSKI S.C.

 0,1880Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802410615906441522989PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE RAFAŁ 

ZABOROWSKI

 121,4800Żelazo i stal1704052403370215741981927"POLSPAW-BIS" 

H.SAWICKI 

R.SAWICKI S.C.

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180010040006351055774Powiatowa i Miejska 

Biblioteka Publiczna w 

Łaziskach Górnych

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Inne baterie i akumulatory160605
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 18,5000  11.00Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż 

wymienione w 11 01 09

110110DJ28.75.B2714489056451002760FIRMA 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWA 

"MIRMAT" S.C. 

MIROSŁAW PAŹDZIO

 0,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0100Odpady spawalnicze120113

 0,0200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436322467671662973Marta Marciniak Salon 

Fryzjersko-Kosmetycz

ny

 6,2300Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070728791709371732357BARBARA BLAUT 

NIEZALEŻNY 

OPERATOR 

FINANSOWY 

CENTRUM 9

 0,5150Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DJ28.40.Z0727159069372337893DYNAMIC 

TECHNOLOGIES 

POLSKA Sp. z o.o.

 0,9200Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 48,8740Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0100Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 8,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 9,9000Opakowania z drewna150103
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 37,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711448906251369220NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

OP-MED MEDYCYNA 

SZKOLNA - USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

HELENA ZARYCHTA

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766802226391102014NZOZ GABRIELA 

WAJDA

 0,0007Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032426197005751881564PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

S.C. LEK.STOM. 

BARBARA 

PUCHALSKA; 

LEK.STOM.PIOTR 

PUCHALSKI
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031211819829452139882PHU KWIECIEŃ I 

SZYSZKA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707581885471095600"MDENT" PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MARCIN BUŁAWA

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DJ28.52.Z2715689866290010339P.P.H.U. "DREWNEX" 

inż. Jarosław 

Miśkiewicz

 44,6700Opakowania z papieru i tektury150101

 12,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,6000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 117,0660Tworzywa sztuczne i guma191204

 1,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436761086263016220PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE WALICKI 

I SPÓŁKA S.C. R. 

WALICKI, 

B.WALICKA-GÓRCZA

K
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 0,0019Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413534245472051220STUDIO URODY 

FANTAZJA EDYTA 

FOLEK

 138,7050Odpady tworzyw sztucznych0702132781189156472321387TERMO PROFIL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 27,5150Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,6750Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 6,6470Opakowania z papieru i tektury150101

 10,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 17,9400Szkło170202

 13,1510Aluminium170402

 2,9200Żelazo i stal170405

 0,1440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767387956481493395PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA LEK. 

DENT. BEATA 

WIŚNIOWICZ
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 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725341406441102514SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

SPECJALISTA 

GINEKOLOG-POŁOŻNI

K ZBIGNIEW 

RADECKI

 0,1524Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721446515482126540PRAKTYKA 

GRUPOWA LEKARZY 

POZ S.C. 

NIEPUBLICZNY ZOZ 

PIĄTEK WALTER 

LURANC EWA 

DZIELSKA JADWIGA

 0,1170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 6,9400Aluminium1704022705052686441036036MAKOWSKA IWONA 

BCS TRADING

 13,8200Żelazo i stal170405

 0,0800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101K74.81.Z2733021819690116876"FOTO-S" KOKOSZKA 

SŁAWOMIR

 0,1600Roztwory wybielaczy i kąpieli 

wybielająco - utrwalających

090105

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733943036340080219INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ADAM 

NOWARA
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428486946482751801Studio Urody "WIOLA" 

Wioleta Janiczek

 5,0350Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012779497846470519122"SUPRA" KAROLINA 

DOMAGAŁA, DAGNA 

KRZEMPEK-SZYMUŚ, 

FRANCISZEK 

KRZEMPEK, ILONA 

KRZEMPEK S.C.

 0,6310Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0166Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,9340Żelazo i stal170405

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010010201346470510204WODZISŁAWSKA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRACY HANDLOWO - 

USŁUGOWA

 4,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,4100Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 62,2600Zużyte opony160103

 0,3800Filtry olejowe160107

 0,2000Płyny hamulcowe160113

 0,4000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1 248,0320Metale żelazne160117

 45,2460Metale nieżelazne160118

 23,9700Tworzywa sztuczne160119
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 17,0500Szkło160120

 0,9400Inne niewymienione odpady160199

 17,5490Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0710Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 1,3070Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402221500600525741002058Przedsiębiorstwo 

Sprzętu Ochronnego 

"MASKPOL" S.A.

 0,2000Inne niewymienione odpady040299

 4,5610Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,6800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 101,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,2000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 13,9550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0230Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1982Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,6800Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 29,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 22,0000Gruz ceglany170102

 12,9900Drewno170201

 0,1100Miedź, brąz, mosiądz170401

 4,8240Aluminium170402

 34,5100Żelazo i stal170405

 8,2570  2.48Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,0800Skratki190801

 0,0350Zawartość piaskowników190802

 2,3700  0.71Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z biologicznego 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190811

 3,1780  0.95Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 3,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.A2731267556491058560Skup Sprzedaż Części 

Zamiennych 

Złomowamie Pojazdów 

AUTO - ZŁOM 

AUTO - HANDEL 

MARCIN TOKARSKI

 0,1050Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,0570Benzyna130702

 8,6550Zużyte opony160103

 0,3350Filtry olejowe160107

 0,1800Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,2000Płyny hamulcowe160113

 0,1650Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5100Zbiorniki na gaz skroplony160116

 362,9000Metale żelazne160117

 11,6900Metale nieżelazne160118
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 38,4900Tworzywa sztuczne160119

 6,3850Szkło160120

 11,4600Inne niewymienione elementy160122

 11,9260Inne niewymienione odpady160199

 0,7010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 9,9180Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 5,6200Tworzywa sztuczne i guma191204

 2,9200Tekstylia191208

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091521244779490028618PUNKT APTECZNY 

URSZULA GOLIS

 3,0000Odpady tworzyw sztucznych070213DN37.20.Z2783018616262759522MULTI-TECH Sp. z o.o.

 0,0290Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104DJ28.51.Z1500309805730007129Zakład Galwanizacyjny 

Bogusław Krawczyk

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700  0.03Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 3,8700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502033650127536423196396SW SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732751366251028602PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IWONA KURCZ
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733342706251014698GABINET 

DENTYSTYCZNY 

MARIA KLIMCZYK

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410102565731786006"SUN-FIT" STUDIO 

DOSKONALENIA 

CIAŁA ANNA KRÓL

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031516703385731716460GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

LEK.MED. DARIUSZ 

NOWAK

 0,5360Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800706905049372235709SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 1 

IM. MARII 

DˇBROWSKIEJ

 0,6550Zmieszane odpady opakowaniowe1501060721887436511011634PROFILDENT 

SPÓŁKA CYWILNA 

KAMILA TOMECKA, 

DANUTA TOMECKA, 

IRENEUSZ TOMECKI

 0,0015Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0970Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090721877905471040220APTEKA MGR FARM. 

URSZULA 

BOGUNIOWSKA

 3,2200Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801193647974335732866090Almet Jarosław i Jakub 

Łyko S.J

 0,0030Inne niewymienione odpady120199

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712584706481037036SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR N 

MED. JOANNA 

MARKOWSKA 

SPECJALISTA 

CHORÓB OCZU
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 2,1780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769443716312297007NZOZ Laboratorium 

Mikrobiologiczne 

"LABOMED" Sp. z o.o.

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709460966431470392PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JAROSŁAW LATUSEK

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033634748346331935644Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna 

Agnieszka 

Duda-Nawrocka

 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6150Opakowania z tworzyw sztucznych1501022710666872220010912"TESCO"

 0,0360Opakowania z drewna150103

 0,0830Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3440Żelazo i stal170405

 0,0084Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162428445499542735808"ROOTTEL" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205A01.30.Z0004762116390004031Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna 

Krzanowice

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0400Filtry olejowe160107

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,0000Żelazo i stal170405

 0,0132Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DA15.87.Z0013240701130009690Bellako Sp. z o.o. 

Warszawa Zakład 

Produkcji Spożywczej

 0,0015Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 361,6600Rdzenie i formy odlewnicze przed 

procesem odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 05

1009062419753095771970934OL.BA.POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012767081856441095783NZOZ 

STOMATOLOGIA 

GRZEGORZ 

BARWINEK

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,7860Opakowania z papieru i tektury1501010727268386381585258RAWONA JOLANTA 

PIÓRKO, RAFAŁ 

PIÓRKO SPÓŁKA 

JAWNA

 0,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501564739490013858PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM. EWA 

MAZIK

 0,8000Aluminium1704022417260039491959916Kamil Młyńczak 

KAMBERG

 155,4000Żelazo i stal170405

 0,2450Opakowania z papieru i tektury1501012431497226342405358BP SERVICE CENTER 

MACIEJ 

KOSIOROWSKI

 0,0920Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1770Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,1590Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013661066405732221708DA-MET Danuta Lisek

 16,4230Opakowania z metali150104

 0,2180Metale nieżelazne160118

 10,9050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 24,2560Miedź, brąz, mosiądz170401

 51,1590Aluminium170402

 1,9710Ołów170403

 3,3240Cynk170404

 356,1260Żelazo i stal170405

 0,0000Cyna170406

 0,3500Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,8000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301103514923916751190702Orlen Oil Sp. z o.o.

 1,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 31,3760Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201023606171968351605282CRAMPE DRAHT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 19,4000Żelazo i stal170405

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733396756251017024MAŁGORZATA 

MARMAJ 

PRACOWNIA 

TECHNIKI 

DENTYSTYCZNEJ

 342,9000Opakowania z metali1501042723007546291003353SARPI Dąbrowa 

Górnicza Sp. z o.o. 

(LOBBE Dąbrowa 

Górnicza, VEOLIA)

 0,3640Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 486,8000Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101

 15,3000Żelazo i stal170405

 194,4000Złom żelazny usunięty z popiołów 

paleniskowych

190102

 10,7000Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania 

gazów odlotowych

190110

 5 263,4400Żużle i popioły paleniskowe 

zawierające substancje niebezpieczne

190111
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 2 203,7200Popioły lotne zawierające substancje 

niebezpieczne

190113

 9,6200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012429848946472565793FOBUD Sp. z o. o.

 7,4600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766145096332009342PRAKTYKA 

LEKARSKO-PIELĘGNI

ARSKA "PRO CORDI" 

Sp.z o.o.

 10,9260Inne niewymienione odpady1201993507110986761001281PETRONAS 

LUBRICANTS 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7040Inne oleje hydrauliczne130113

 21,4440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0730Inne niewymienione odpady130899

 0,2650Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1260Filtry olejowe160107

 0,9300Płyny hamulcowe160113

 0,2480Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0530Żelazo i stal170405
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033621837509372489189Gabinet Kosmetyczny 

Magnolia Marzena 

Bronowska

 6,4200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012734195756311956637MAINTPARTNER 

ASI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0200Freony, HCFC, HFC140601

 0,5700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033639250826332139027Malwina Staniecka 

Salon Kosmetyczny 

"Glamour"

 0,4090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032739221626342282358PROF-MED 

PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY PRACY I 

PROFILAKTYKI 

ZDROWOTNEJ Sp. z 

o.o.

 0,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052729637336421308299MAZUR ANDRZEJ
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 0,3800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022702284556340011460Gabinet Weterynaryjny 

Mariusz Witała

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409171106342683666ŚLĄSKA WYŻSZA 

SZKOŁA MEDYCZNA 

W KATOWICACH

 0,0620Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102736991906411118226RAJNERT JOANNA 

ZAKŁAD FRYZJERSKI

 0,2470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022764192006341275729PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

CENTAUR 

KRZYSZTOF 

KISIELOWSKI

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203
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 0,1850Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062762919706381360105TETLA SZYMON 

DROGRÓD

 0,7000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1690Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012414974139372614594GABINET 

WETERYNARYJNY 

AVI-MEDVET Sp. z 

o.o.

 0,7180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152754615262678390 SYNEXUS POLSKA 

Sp z o.o. (dawniej 

SYNEXUS SCM Sp. z 

o.o.)

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032720528656291381121NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MEDICUS" 

J.GAWRON B.KISZKA 

D.JACH SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 96,5400Odpady tworzyw sztucznych070213DB17.25.Z1500293905730105139Stradom S.A.

 14,0000Wodne ciecze myjące120301

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 177,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 32,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,8500Opakowania z drewna150103

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

3301



 3,9400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,2200Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 20,9380Żelazo i stal170405

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515015415751668741INTEGRA B. 

GRABINSKA Sp. j.

 77,0300Opakowania z papieru i tektury1501010024191925491992372MARIA ZIĘBIŃSKA, 

STANISŁAW 

ZIĘBIŃSKI ICE 

MASTRY SPÓŁKA 

JAWNA

 14,9900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 35,6400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2030Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,4890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433219026342820620NU-MED Centrum 

Diagnostyki I Terapii 

Onkologicznej 

Katowice Sp.z o.o.

 0,0020Inne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła

1303101501417675731033850TIRKOM Tomasz 

Lisowski

3302



 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Mieszaniny metali1704071707684855782571936"FLSMIDTH MAAG 

GEAR " SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 97,4400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412788176441725646NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MEDICUS-DENT" 

ANETA 

LESZCZYŃSKA-SULE

JA

 0,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010704294735480009787USŁUGI RYNKOWE 

BEATA I ZBIGNIEW 

WOŚKOWIAK BEATA 

WOŚKOWIAK

 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,0330Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042764136916442329591FRUCZ URSZULA 

Pracownia Protetyki 

Stomatologicznej

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033652105595751890379OŚRODEK 

REHABILITACYJNY 

POD WEZWANIEM 

ŚW. RAFAŁA 

ARCHANIOŁA

 1,3340Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

3303



 24,5240Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012436687066472461332Piotr Błażej 

Kaczmarczyk

 38,6630Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,8920Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4200Odpady spawalnicze120113

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Aluminium170402

 7,1190Żelazo i stal170405

 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032779095722220743744NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ - 

GAMŻA - LEKARSKA 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0900Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DL33.30.Z2715686446460009129PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMPLETACJI I 

MONTAŻU 

SYSTEMÓW 

AUTOMATYKI 

"CARBOAUTOMATYK

A" S.A.

 0,2920Odpady proszków powlekających080201

 27,8400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0150Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2470Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 2,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 18,4900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

3304



 0,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Zużyte opony160103

 0,4470Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,1743Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2713Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0816Aluminium170402

 28,2600Żelazo i stal170405

 0,3500Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080083731895470047131P.P.H.U. HAND Sp. z 

o.o.

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

3305



 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162412490526262949211Kancelaria Doradztwa 

Podatkowo-Prawnego 

ALFA sp. z o.o.

 0,4230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032770943256462501432Paprocany Sp. z o.o.

 0,0560Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732483526511402777PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY 

JANUSZ TĄTA

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802033622170419542272538USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

LEK. WET. MARCIN 

SZWEDA

3306



 0,2030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728160405471814822RODENTAL PLUS 

STOMATOLOGIA 

RODZINNA JOANNA 

BAGIŃSKA

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782923006342534328Francikowski i 

wspólnik Spółka Jawna

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778274509541665460PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ELŻBIETA 

PISULA-KLAR

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430350136462928461OTO-MED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3400Odpady proszków powlekających0802011509054375740010110MANTAR Andrzej 

Browarski

 0,0400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 38,9600Żelazo i stal170405

3307



 0,0021Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721452835471381085GABINET 

KOSMETYCZNY 

"WENUS" RENATA 

SKRUCH

 1,2000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601042778988516312357672Engie Elektromontaż 

sp. z o.o. (daniej: 

Cofely Elektromontaż 

sp. z o.o.)

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427795336422883396Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Ewa Kraszewska

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775971966342438955PRAKTYKA 

LEKARSKA LELEK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042768673926482361804PORADNIA 

KARDIOLOGICZNA - 

WILLA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130024260515481059675POWIATOWY DOM 

POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

"POGODNA JESIEŃ"

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

3308



 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.A3600073226391916219REHAFIX gabinet 

rehabilitacji i 

fizjoterapii, mgr 

Bartosz Ruczaj

 0,0015Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093642360834980265487APTEKA MALINOWA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022712144036391006061GABINET 

WETERYNARYJNY 

NORBERT EHR, JAN 

LEWANDOWSKI S.C.

 0,0200Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012767802256462135045POGOTOWIE 

WETERYNARYJNE 

RADOSŁAW 

STUDNIARSKI

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102406018192220539848ZAKŁAD FRYZJERSKI 

"MONA" MONIKA 

PARIS

3309



 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201091501212915761002067GH CRANES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 36,2200Żelazo i stal170405

 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725137056441087051INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

ANNA 

SZYLUK-ŚWIERCZ

 1,3690Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081505215825730106297PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"ALEKSBUD" S.C. 

EWA CHUDZIK, 

SEBASTIAN NOWAK, 

ARTUR CHUDZIK

 1,2000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,3580Zużyte opony160103

 0,0560Filtry olejowe160107

 194,3700Metale żelazne160117

 7,8470Metale nieżelazne160118

3310



 0,3650Tworzywa sztuczne160119

 0,0810Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0360Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415907566391316287INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA - 

MARIA CIEŚLIK

 0,0039Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1 821,5570Metale żelazne1912022774947576251719542PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE BET-TRANS  

BEATA GUBAŁA

 0,0587Opakowania z papieru i tektury1501012767666106471816253ANDERSKA MARIOLA 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"MAR - AND"

 0,0315Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1520089509491011531"JULDENT" 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

LEKARZ DENTYSTA 

ANDRZEJ BIAŁAS

 1,0900Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012718582186451064376FHU "INSTALTECH" 

RYSZARD 

WIŚNIOWSKI
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 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417032616482736374MACIEJÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021507045035731099458GABINET 

WETERYNARYJNY 

ANTONI ZUBERT

 0,0500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201213617674665472154463KORCZYK PLUS Sp. z 

o.o. Sp. komandytowa

 3,8200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0950Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5720Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8250Zużyte opony160103

 1,2700Filtry olejowe160107
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 0,1100Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1000Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3000Metale żelazne160117

 1,3000Tworzywa sztuczne160119

 0,3800Szkło160120

 0,1500Inne niewymienione elementy160122

 0,1600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214DI26.70.Z2401995016423176206GRANITOS Sp. z o.o.

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0690Odpady tworzyw sztucznych0702132431229769691606772ARTECHMET SP.z 

o.o.

 0,3320Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0160Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0210Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,5100Żelazo i stal170405

 1,0000Zużyte opony1601031515443035771805193Polonia Logistyka Sp. 

z o.o.
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 0,0580Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102721428296271005923PHU Overland JOanna 

Karkoszka

 0,0400Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

0613022407294426342649698KOREA FUEL-TECH 

POLAND Sp. z o.o.

 0,0300Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 136,8460Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,2800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0070Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 4,2500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 190,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 30,5150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,7600Opakowania z drewna150103

 8,2400Opakowania wielomateriałowe150105

 53,0200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,1930Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 7,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Inne niewymienione elementy160122

 0,0690Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,0100Żelazo i stal170405

 0,6220Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.75.B0008766145470083919Spółdzielnia "BIELSIN"

 4,8680Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0430Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4100Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 69,7000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117DJ28.62.Z2778824946351664817NOMA TOOLS Sp.z 

o.o

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne baterie i akumulatory160605

 18,9480Żelazo i stal170405

 3,4100Opakowania z papieru i tektury1501013677856376482237412BP SERVICE CENTER 

BEATA 

ANDRZEJCZAK

 0,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080700803555530014969Usługi Transportowe i 

Leśne Wróbel 

Wojciech

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0380Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1700Tworzywa sztuczne160119

 0,0400Inne niewymienione elementy160122

 221,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012705384286310101661AIP AUSTRALIAN 

INVESTMENTS IN 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Żelazo i stal170405

 15,7000Skratki190801O90.01.Z2402349016462705287Gminna Spółka 

Komunalna Sp. zo. o.

 462,8900  69.43Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 986,0200  394.41Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

050109E40.30.A0723683796521599741RCEkoenergia Sp. z 

o.o.

 2 866,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,4400Metale żelazne160117

 20,6000Żelazo i stal170405

 148,5000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212003456568P.P.H.U. SOWEX Sp. 

z o.o.
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 1 129,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A3568297606282074566VEOLIA POŁUDNIE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5 558,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,3510Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,2000Żelazo i stal170405

 0,9000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 20,2300Zmieszane odpady opakowaniowe1501062780619029542442489FENOMEN S.C. 

T.TONDERA, 

J.TONDERA

 0,3500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013814411115482705657"PIEKARNIA 

KONIAKÓW" S.C. 

ZBIGNIEW 

KAWULOK, DOROTA 

WAWRZYCZEK, 

KRZYSZTOF 

WAWRZYCZEK, 

MAREK KAWULOK

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052705364126320000660Zakład Meblowy 

"FORNIT"

 0,2400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 6,9550Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,1700Drewno170201

 0,8460Tworzywa sztuczne170203

 0,2100Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11

190112

 0,0600Pyły z kotłów inne niż wymienione w 

19 01 15

190116

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405589706471026166Gabinet Kosmetyczny 

Donata Nowak

 0,1770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434921305532514618NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "VITA" 

T. JANOTA, B. 

NOGA-PIECUCH 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0830Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,6200Opakowania z papieru i tektury1501012781429776342508070TEKSPOL  Sp. z o.o.

 528,3500Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

3319



 0,1105Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031205674615492279937MAGDALENA 

WAWRO-PAMPUSZK

O STOMATOLOGIA

 1,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080703643489371600897FIRMA USŁUGOWA 

"ATRA" Krzysztof 

Pardela

 9,4250Zmieszane odpady opakowaniowe1501060727037549372202259JaRo-Pol JAROSŁAW 

ROZMUS

 5,0550Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033807690746272723833PRACOWNIA 

TATUAŻU CZARNO TO 

WIDZĘ Paulina 

Bielecka

 0,3420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434142716272736563ASMED SZYMON 

DWORNICZAK ANNA 

DWORNICZAK  sp. J.

 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711551782220049831INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR 

N.MED. MICHAŁ 

WOJCIESZYN 

SPECJALISTA 

GINEKOLOG-POŁOŻNI

K
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 0,1490Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030108154505213327118FEDERACJA 

ZWIĄZKÓW 

ZAWODOWYCH 

PRACOWNIKÓW 

PUBLICZNEJ 

RADIOFONII I 

TELEWIZJI W 

POLSCE

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0630Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4250Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052701126179690016815PUH Wojciech Karwat

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0660Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,1150Tworzywa sztuczne160119

 1,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,9800Żelazo i stal1704050708774385481939519MICHAŁ ŚCISKAŁA 

"MISTAL"
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434754625471998638STILL POINT - TWÓJ 

PUNKT CISZY 

JOANNA CZADERNA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722838436271769661PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

WOJCIECH BACIA

 5,6700Odpady proszków powlekających0802012409574796472477161DASK Dawid 

Brachman

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405689449541716424SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR 

N.MED.MAŁGORZATA 

WITKOWSKA

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032739369516451984728Zakład Opieki 

Zdrowotnej Marcjan 

Lato

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782502826430009320SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

GRZEGORZ SUCHY
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418755136492285335VIRTU BADANIA I 

ROZWÓJ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723905406271669698OSMED OŚRODEK 

USŁUG 

MEDYCZNYCH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0290Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,9900Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

0401013647844425481617419FIRMA GARBARSKO - 

FUTRZARSKA 

JOANNA 

IWANOWSKA

 1,6300Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 0,2700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775553586482390852Niepubliczna 

Przychodnia Lekarska 

VADEMECUM Sp. z 

o.o.

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0728214655532249228APTEKA JOLANTA I 

ADAM MORKISZOWIE 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0608Opakowania z papieru i tektury1501013689108149691628348Nikola DÜLLICK

 0,0270Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 8,5210Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033017969777831676459JASTRZĘBIEDIS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 58,4820Opakowania z papieru i tektury150101

 34,5510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 178,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 9,4750Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1420Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802731814356371050254Firma 

Handlowo-Produkcyjno-

Usługowa "MARLIBO" 

CZEKAJ JACEK

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102408278025472082189AUDIOFONIKA-APAR

ATY SŁUCHOWE 

PRZEMYSŁAW 

ŚPIEWAK Sp. J.

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 209,6200Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

0104132736001686471726099KORGÓL STANISŁAW 

USŁUGI 

ASENIZACYJNE

 9,7600Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 43,6000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 124,9000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 125,9000Żelazo i stal170405

 29,0000Zawartość piaskowników190802

 28,0100Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809
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 9,2200Żelazo i stal1704050007211422220832258SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 5 

IM.GUSTAWA 

MORCINKA W 

MYSŁOWICACH

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2701698536461073514NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ORTO-DENS 

ORTODONCJA 

STOMATOLOGIA 

NAMYŚLAK JACEK

 9,5400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101G51.57.Z2704373256450011975PHU "TRANS-SZER" 

Piotr Flajszer

 2,4300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 5,2200Miedź, brąz, mosiądz170401

 30,5200Aluminium170402

 8,2500Żelazo i stal170405

 0,1160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704058575471423375Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Studio - dent" Marek 

Tyszkiewicz

 0,0450Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 117,5000Odpadowa masa roślinna0201030129532225212773152FRESH 

WORLD-INTERNATION

AL Sp. z o.o.

 1,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 1,2000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206802762801106381497376SUPERSAM 

J.B.W.M.JABŁOŃSCY 

SPÓŁKA JAWNA

 3,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032738218576411956803THE WILDCAT 

COLLECTION 

POLSKA MAREK 

PAWLIK

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429750106423180018SALUS mgr Violetta 

Dytko s.c.

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703996916851903952GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DR N.MED.HUBERT 

DZIADEK LEKARZ 

STOMATOLOG

 645,3200Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508O90.02.Z0174059105213177038AWAS-SERWIS Sp. z 

o.o.

 0,1000Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 96,5000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 12,0000Opakowania z papieru i tektury1501011520719535741524733MARKET JASKÓŁKA 

Andrzej Plaskacz

 3,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2709738686511018613"PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA" 

ALDONA 

DUDKOWSKA

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732139456311933725ZESPÓŁ PORADNI 

SPECJALISTYCZNYC

H "CORPORA - MED" 

S. C. MAREK 

KOPAŁA, MAREK 

PANEK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022431636276252357101CENTRUM ZDROWIA 

ZWIERZĄT KONRAD 

KUŁACH

 0,0100Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

1101122783008806321872675AZOTERM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0900Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0300Wodne ciecze myjące120301

 0,2500Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0750Inne niewymienione odpady1201992712468706310014442ZAKŁAD USŁUG 

TECHNICZNYCH 

UTECH JAN 

PRZYŁUCKI

 0,0270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6920Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023657213376342876336VICARO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,6500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Elementy zawierające PCB160109

 0,5840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765182666511554429SPÓŁKA LEKARSKA 

"ALFA MED" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801062726765906311024253Apteka "MARKETPOL" 

A. Sternak i wpólnicy 

s.j.

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0349Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767732196471299303NZOZ "AMICUS"

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0580Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.12.Z2731391146252029012Zbigniew Mazan Klinika 

Chrurgii Mazan

 1,8890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1570Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733463276341355368SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.MED.KRZYSZTO

F KOZA

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080721355575531278570WARSZTAT 

SAMOCHODOWY 

BABICKI JAN

 2,4800Opakowania z papieru i tektury1501012409375546412449818MIDABO SPÓŁKA 

JAWNA MIROSŁAW 

KOLERSKI, DARIUSZ 

KOLERSKI

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022405667096481095341GABINET 

WETERYNARYJNY 

IBW WŁODZIMIERZ 

STENCEL

 1,1500Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DI26.64.Z1002536959471936467ATLAS Sp. z o.o. 

(WKiZB BARBARA)

 0,0530Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 51,1800Wybrakowane wyroby101382

 1,1900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 8,1710Opakowania z papieru i tektury150101

 23,5250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 65,0000Opakowania z drewna150103

 21,1800Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1930Filtry olejowe160107

 0,1800Tworzywa sztuczne160119

 0,4900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 32,2400Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002
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 58,8570Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 6,9200Żelazo i stal170405

 0,0296Opakowania z papieru i tektury1501012436339906492245005BEATA BĘTKOWSKA

 0,2904Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Gruz ceglany1701025903547327731005197JOKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1 850,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,5200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 72,5600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022418456606272381172PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

AMIVET LEK. WET. 

ALEKSANDRA 

KŚCIUK

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769011436481805386GABRIELA 

MATUSZEWSKA 

SPECJALISTYCZNA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435404616342826918 BEAUTY GROUP 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112721323579540005052PRZEDSIĘBIORSTWO 

INNOWACYJNO-PROJ

EKTOWE "INMET" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2700Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 14,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 49,4300Żelazo i stal170405

 0,0880Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102736197656462309806MOTEKS Sp. zo.o

 0,0030Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022769040292220718137STOMED-STAŚKO 

PODSTAWOWA 

OPIEKA ZDROWOTNA 

I STOMATOLOGIA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733607936311598557Praktyka Lekarza 

Rodzinnego Elżbieta 

Grudnik

 0,0250Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800706003179371276540FERMA 

REPRODUKCYJNA 

DROBIU WIECZOREK 

WACŁAW

 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

3333



 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417921065471965840IMAGO SALON 

KOSMETYCZNY 

ESTERA 

SZCZEPAŃSKA

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213DJ28.30.A0084362056310000687A-GROTEX Sp. z o.o.

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 20,5800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,5800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801012736159396491574497Specjalistyczna 

Praktyka Dentystyczna 

lek.dent, Agnieszka 

Krakowiak

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0034922166461012263PHARMA-FLOs Zyta, 

Anna, Maciej 

Olszewscy

 480,4400  480.44Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0205020005529465770002339Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska 

"ROKITNIANKA"

 177,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,2450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4410Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4020Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6150Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,4990Odpadowa papa170380

 0,8480Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083635398126471034102Zbigniew Goik TRUCK 

SERWIS

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,6000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.21.Z2772534916391749508Gospodartwo Rolne 

Roman Niewiara

 0,3870Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7000Żelazo i stal170405
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 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413908406491451292SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANDRZEJ 

WIKAREK

 0,0230Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091506068065730207727NATURAL SPÓŁKA 

JAWNA APTEKA 

PRYWATNA SKLEP 

ZIELARSKO-MEDYCZ

NY EWA 

BORKIEWICZ ZOFIA 

MATYJA

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502032765357736381519988"JARUB" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

SPÓŁKA JAWNA J. 

ŚWIACZNY, J. 

BANKIEL, H. BANKIEL

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,2070Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800723528469372012300PRZEDSZKOLE NR 4

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703810979371031703PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI 

LATOSZKIEWICZ 

KRYSTYNA

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764225206451011405Poradnia Okulistyczna 

Arkadiusz Horzela

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

3336



 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032726709136431443254SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

WOJCIECH WOŁCZYK

 6,3940Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DJ28.30.A2702178656390001788RAFAKO S.A.

 1,5800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 4,4800Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 1,1510Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 1,1660Roztwory utrwalaczy090104

 0,5300Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 1 047,0800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 4,6400Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 126,6700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 22,1400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 11,7800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 61,1400Odpady spawalnicze120113

 36,4200Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,5600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 54,0280Opakowania z drewna150103
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 0,9800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4600Inne niewymienione odpady160199

 0,3010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 12,4800Drewno170201

 4,8800Szkło170202

 2,2400Tworzywa sztuczne170203

 933,5200Żelazo i stal170405

 1,4400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 17,2800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,5600Skratki190801

 24,0000  8.43Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434346295482377880Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Magdalena Heller

 6,4700Tekstylia1912082417849865741364459ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY 

"ZBY-WAL II"

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

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301041601249407492014482Kornelia Krompiec 

Firma Handlowa 

NELA-ONE

 0,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6210Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,0000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406031502684625731734713FIRMA BUDOWLANA 

BUDPOL 

SMOLARCZYK PIOTR

 4,2000Zużyte opony160103

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407432706472445669GABINET KOSMETYKI 

PROFESJONALNEJ 

DOROTA LAMCZYK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434541296431764136NZOZ PORADNIA 

LARYNGOLOGICZNA 

SOWULA SPÓŁKA 

JAWNA
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 0,0011Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022729645956461162985Praktyka Dentystyczna 

Beata Dobosz

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,5400Inne niewymienione odpady0303992401535226291606169Jerzy IMIELSKI 

ECO-PAK II

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0510Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2414524686262961749APTEKA PIEKARSKA 

5 SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093664863645732876154KORAX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162405550319542579159RECO Konserwacja 

Zabytków

 4,9800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,9200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030035261746440011927PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNE I 

USŁUGOWO-HANDLO

WE NOWA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ ZAKŁAD PRACY 

CHRONIONEJ

 0,5450Opakowania z papieru i tektury1501010706799515481110407PRZEDSIĘBIORSTWO 

MIĘSNE HANNA I 

TOMASZ WILCZEK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0062Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728763026521602911"PODO-PRESTIGE" 

MARTA STOKŁOSA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768734876431614342MEDICO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 21,7750Opakowania z papieru i tektury150101272770744PPH TEMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 13,4950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

3341



 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022727002936491117765PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

S.C. 

LEK.WET.KATARZYN

A 

FECKO-FEDEROWICZ 

LEK.WET.KRZYSZTO

F FEDEROWICZ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032724084576341954175SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.MED.T.ORWAT 

TERESA ORWAT

 3,8800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012737583896262451126PUMECH SP. Z O.O.

 0,1600Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 1,3000Opakowania z metali150104

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0450Aluminium170402

 134,4000Żelazo i stal170405

 0,1570Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,1840Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112721632636271000400BUDOSERWIS Z.U.H. 

Sp. z o.o.

 0,0632Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0600Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 2,8000Inne niewymienione odpady120199

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 48,7000Gruz ceglany170102

 13,9200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,1200Szkło170202

 4,1000Odpadowa papa170380

 150,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 14,6400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,1200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3450Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182F45.23.A2761943906342298951VIA4 S.A. (poprzednia 

nazwa STALEXPORT 

TRANSROUTE 

AUTOSTRADA S.A.)

 0,0920Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,1480Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,4050Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 2,4500Metale żelazne160117

 4,0300Tworzywa sztuczne160119
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 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 36,8600Żelazo i stal170405

 0,0000Inne niewymienione odpady070299DJ27.51.Z1500581965731011937Odlewnia Żeliwa 

SIMIŃSKI-ORDON sp.j.

 349,8900Żużle odlewnicze100903

 3 199,8500Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 194,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 5,1500Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2700Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0000Inne oleje hydrauliczne130113

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414035535532461997NZOZ 

LABORATORIUM 

MEDYCZNE "ALFA" 

S.C. HALINA CUPEK, 

IWONA BACHNIAK, 

BEATA MROWIEC

 2,1400Opakowania z papieru i tektury1501013656860495482677346TECHNET GRAŻYNA 

CIEŚLAR, MONIKA 

PILCH SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 71,0000Tlenki metali inne niż wymienione w 06 

03 15

060316DJ28.73.Z2719776506340023457ESAB Sp.zo.o

 2,7200Inne niewymienione odpady060899

 0,0230Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 9,5400Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

110112

 74,7400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 15,4500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1400Odpady spawalnicze120113

 1,7000Inne niewymienione odpady120199

 0,3800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 19,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 35,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 140,5000Opakowania z drewna150103

 4,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,8600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,9000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,4700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,3200Zużyte opony160103

 0,5300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,3900Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,3200Szkło170202

 2,3500Tworzywa sztuczne170203

 153,7010Żelazo i stal170405

 0,0355Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0081271605471821064Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"MEDEX" Sp. z o.o.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401498806331821461ESTETICA ES Ewelina 

Sypniewska

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429614622220894845MULTIMED 

MAGDALENA PAJĄK 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA 

LEKARZA I LEKARZA 

DENTYSTY

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032412403416421462439SUPER MEDIA 

GRZEGORZ SOBIK

 0,0600Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802011501516945731060947MAREK KĘDZIA 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

ESKULAP

3346



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,1320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142410519479542653766REGIONALNA 

DYREKCJA 

OCHRONY 

ŚRODOWISKA W 

KATOWICACH

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083628755199372676916ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY BOGDAN BURIAN 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,3400Zużyte opony160103

 0,0630Filtry olejowe160107

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,0260Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0460Inne niewymienione elementy160122

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9830Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 18,1570Żelazo i stal170405
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032405389506462679348STUDIO 

KOSMETYCZNE 

"BABSKA 

STYLOWNIA" 

KATARZYNA PYTLOS

 0,0312Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765951436471021996INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

CELINA CABAŁA

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768770776431614313NZOZ Poradnia 

okulistyczna S.C. 

Aleksandra Hajduk, 

Jarosław Wnuk

 0,5000Opakowania z papieru i tektury1501013603641866521582290PPUH ZANTEX-BIS 

ADAM KÓSKA

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142762657536442875974ADMINISTRATOR S.C. 

ANDRZEJ SZKLORZ, 

KATARZYNA 

SZKLORZ, LESZEK 

JARGAN, JOLANTA 

JARGAN

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802031509258655731431059ZAKŁAD 

HANDLOWO-USŁUGO

WY "ZWIERZYNIEC"

 10,1590Żelazo i stal1704052721880566441000771WITOLD BROL P.W. 

BROL

 0,1490Opakowania z papieru i tektury1501012410734005741806176MOTO - GLOBAL 

DAMIAN 

BANASZCZYK
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 0,2970Zużyte opony160103

 0,5650Metale żelazne160117

 0,2550Tworzywa sztuczne160119

 0,4150Szkło160120

 0,1060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1880Drewno170201

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053619766786391957483Warsztat Mechaniki 

Pojazdowej Adam 

Arendarski

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,4200Zużyte opony160103

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,0950Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0700Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103F45.11.Z2711803836380004495"ZIOBRO" S.C. 

RYSZARD ZIOBRO , 

DANUTA ZIOBRO , 

MARZENA 

ZIOBRO-WRÓBEL , 

SYLWIA CAPUTA

 1,2000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 40,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 1 117,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,4000Drewno170201

 5,0400Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,0700Aluminium170402

 13,6400Żelazo i stal170405

 7,4600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 40,0200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 95,4800Metale żelazne191202

 0,0715Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0722973205471383799Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Kijowska Joanna

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5 931,1400Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z0105648585270204471DANONE Sp. z o.o.

 2 915,7400  349.89Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502

 0,1250Kwas siarkowy i siarkawy060101

 497,0000Odpady tworzyw sztucznych070213

 2,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 768,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 216,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 799,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,5000Opakowania ze szkła150107

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,6800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0360Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 34,5010Żelazo i stal170405

 4,8000Skratki190801

 130,2400Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723384449371588802MANIX PEDIX 

Pielęgnacja dłoni i stóp 

Małgorzata Szkucik

 1,1250Skratki1908013620241645532518846ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ 

JELEŚNIA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 5,5540Zawartość piaskowników190802

 100,8700  70.19Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431562839372644922KOSMETYKA "LEJDI" 

AGATA KALICH

 0,3780Metale żelazne1601170700216319371050250Buczek Bronisław 

Zakład Usługowy Auto 

- Retro

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033625582626462910768LADY BARBER 

EDYTA KLOS

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032737714216321303718INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

AGATA KSIĄŻEK

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033640319106443516237ŚWIE-MED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,5100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012776790146342447115PREMONT Spółka z 

o.o.
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 3,7100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,1200Gruz ceglany170102

 0,5600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 10,8000Żelazo i stal170405

 3,5200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,9500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769586286511583879NZOZ "KOR-MED" 

ANNA ARCISZEWSKA 

I BOGUMIŁA 

WRZOSKIEWICZ 

LEKARSKA SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0010Odpady zawierające rtęć060404DG24.30.Z0704098105480075264PPG Polifarb Cieszyn 

S.A.

 3,3300Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108

 0,3100Inne niewymienione odpady070299

 550,1550Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 63,5000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112
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 345,5700Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 1 452,4600Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 602,0650Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 173,6900Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,8900Inne niewymienione odpady080199

 276,9700Odpady proszków powlekających080201

 0,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 44,8800Opakowania z papieru i tektury150101

 20,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 684,9100Opakowania z drewna150103

 20,3800Opakowania z metali150104

 83,5000Opakowania wielomateriałowe150105

 311,4200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 847,7060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 246,2900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9600Zużyte opony160103
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 70,0200Metale żelazne160117

 3,1800Inne niewymienione elementy160122

 6,1700Inne niewymienione odpady160199

 3,7000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0550Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1500Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0600Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,6100Szkło170202

 1,5200Tworzywa sztuczne170203

 25,3400Żelazo i stal170405

 3,3500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,6400  0.33Inne niewymienione odpady190899

 2,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.30.Z0004719985470048550"ROLNIK"  ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410509366262928108NZOZ ZESPÓŁ 

MEDYCZNO-OPIEKUŃ

CZY ABIMED ILONA 

PŁAWECKA BEATA 

SZYMANIAK SPÓŁKA 

PARTNERSKA
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 790,9160Odpady tworzyw sztucznych0702130148781346442941205MAGNETI MARELLI 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,7200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,3600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,0910Inne niewymienione odpady080199

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 27,2800Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 150,9000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0400Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 4,2600Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 28,5200Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 43,0400Inne oleje hydrauliczne130113

 288,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 176,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 214,7600Opakowania z drewna150103

 22,6000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,1800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 70,3600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,2800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,4400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,3400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,0400Aluminium170402

 668,7320Żelazo i stal170405

 2,7600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,3400  0.17Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 2,5400Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

1603044713236307311159686SPOKEY Sp. z o.o.

 0,2400Zmieszane odpady opakowaniowe1501060704871869370002993P.H.U. "TOMART" 

SPÓŁKA CYWILNA 

TOMALA GRZEGORZ, 

TOMALA BARBARA

 0,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408761205472086365RAFACO Rafał 

Cichowski

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023697754136482694807GABINET 

WETERYNARYJNY 

VETMEDICA 

AGNIESZKA 

DˇBROWSKA-PIETRZ

AK

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.81.B2733062274980000547Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe STACH Sp. 

z o.o.

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,3000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082719277876471015228MAZUR FRANCISZEK

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,1340Żelazo i stal170405

 35,9300Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z0705230255470046284OŚRODEK 

WYDAWNICZY 

KOŚCIOŁA 

EWANGELICKO - 

AUGSBURSKIEGO W 

RP "AUGUSTANA" Sp. 

z o.o.

 0,1650Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,1500Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5500Metale nieżelazne160118

 0,3600Żelazo i stal170405

 0,0720Baterie i akumulatory ołowiowe1606012409496525532186551KUPCZAK ZBIGNIEW 

FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA "SPRINT 

- CAR"

 0,0006Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509321159490046243GABINET LEKARSKI 

ANNA PALUCH

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716732236331606142SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

STANISŁAW KUĆMA

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434395786472568372LEKARZE 

L.M.KRUFCZYK 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 4,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082718934566370117772ANTRANS Anna Pacia
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 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6500Filtry olejowe160107

 0,1500Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1,5380Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,7600Żelazo i stal170405

 23,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012715227026310103602Zakład Instalacji 

Budowlanych Witold 

Szostak, Andrzej Duda 

sp.j.

 4,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 9 137,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 27,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413987869691397914Praktyka Dentystyczna 

Witkowski Tomasz

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213K72.50.Z2718588796310013158KOMED Mirosława 

Medwecka

 0,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,3300Żelazo i stal1704053667577226452550535APP Mechanika 

Andrzej Piskorek

 0,0370Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802411526906391960870ZAKŁAD OPIEKI 

"SENIOR" JASNY & 

PARYS SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031505502185730005136Specjalistyczne 

Centrum Stomatologii 

s.c.

 0,0411Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182718329346340013565CENTRALA ZBYTU 

WĘGLA 

"WĘGLOZBYT" S.A.

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092781527114980178417APTEKI ZDROWIT 

SPÓŁKA CYWILNA 

KATARZYNA 

OLSZEWSKA 

BARTOSZ 

OLSZEWSKI
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 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719501196471067260PRAKTYKA 

LEKARSKA 

DENTYSTYCZNA 

ROMANA 

SERZYSKO-KOŁODZI

EJ

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0021Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729207936471024486"MEDEX" SPÓŁKA 

CYWILNA KASZUBSKI 

RYSZARD, 

KASZUBSKA MARIA

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102706835156442350160NZOZ PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

IZABELLA 

DEŃCA-KUZIEMKO

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,5300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,1400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z2403369266312504943Szpital 

Wielospecjalistyczny 

Sp. z o.o.

 0,1400Roztwory utrwalaczy090104

 0,0100Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107
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 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,0200Opakowania z drewna150103

 3,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,7600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,4300Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 22,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 4,7000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5300Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0500Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,7000Inne niewymienione odpady070299DL31.10.A0705590755480075347Maszyny Elektryczne 

"CELMA" S.A.

 14,9850Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 2,5300Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 5,3400Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117
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 9,3300Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 3,9000Zgary i żużle odlewnicze101003

 25,2000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 5 648,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 64,5000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 22,8250Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,6000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,8700Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,9200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 22,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 29,4000Opakowania z drewna150103

 5,9700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 10,9280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8000Zużyte opony160103

 0,2000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1800Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 5,9000Żelazo i stal170405

 0,1000Mieszaniny metali170407

 0,0150Opakowania ze szkła1501072766100326312247653MEGAN S.C. Julian 

Bielanik, Jarosław 

Worsowicz

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434411505482664906OKOMED-OKULISTYK

A SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508916695771016088PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI 

GINEKOLOG-POŁOŻNI

K-CYTOLOG 

STAŃCZYK 

WARMUZIŃSKA 

BARBARA

 7,8250Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302060083896876381272275GAZDA GROUP 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 1,8140Opakowania z papieru i tektury150101

 6,8380Opakowania z drewna150103

 0,1020Opakowania z metali150104

 0,1900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,0500Zużyte opony160103

 0,1300Filtry olejowe160107

 0,0400Tworzywa sztuczne160119

 1,7050Szkło160120

 2,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052414570009372338102Kwasny Carvings 

International Marcin 

Kwa¶ny

 0,1200Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,8000Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301DA15.33.A0035946846510001177P.O.W. i P. 

"KRYSTMAR" 

Krystyna Sieradzak

 1,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501011502670895731790781Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna w Częstochowie

 0,0210Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0680Opakowania ze szkła150107

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0370Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0520Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,1060Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0040Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 2,2268Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z0706409955481127922Gabinet kosmetyczny 

BEATA Pilch Beata
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2783077709541411009Praktyka Dentystyczna 

Beata Stępień

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032718642596261369546BARTOSZ 

KNIAŻEWSKI  Gabinet 

Ginekologiczny

 66,1200Odpady tworzyw sztucznych0702132417774435482632237SEUNG SAN IND. 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,9200Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 49,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 11,8500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,8600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413101135732360545Indywidualna Praktyka 

Lekarska Katarzyna 

Gieracz-Majchrowska

3368



 0,3640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2781721006312397499Przychodnia 

Akademicka w 

Glwicach Sp. z o.o.

 12,0000Odpady tworzyw sztucznych0702132413851866423112695GREIF HOLDING 

POLAND Sp. z o.o.

 44,7030Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 604,5740Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,3070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0149Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030223605088982206410 ZGROMADZENIE 

SIÓSTR MARYI 

NIEPOKALANEJ 

PROWINCJA POLSKA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 6,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.20.Z0004594255480077820Spółdzielnia "Agromet" 

w Chybiu

 138,9000Żelazo i stal170405

 0,0250Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092715570666520002557APTEKA WRÓBEL 

MARIA

 0,6670Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.11.Z0003044215532089262Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w 

Żywcu
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 64,3150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 6,1680Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,1000Zużyte opony1601032409417746423053194"ROCAR BIS" Sp. z 

o.o.

 3,1200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012433084689542744500CADesigner 

Engineering Sp z o.o.

 54,3800Żelazo i stal170405

 0,3000Syntetyczne oleje hydrauliczne1301112432149516452537291HEMARPOL TRADE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMNADYTOWA

 0,6400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 4,0000Zużyte opony160103

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011503708935732244750Częstochowskie 

Przedsiebiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o.

 2,3600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 961,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 1 298,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 576,5000Opakowania z metali150104

 147,9000Opakowania ze szkła150107
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2600Filtry olejowe160107

 5 734,2000Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów pochodzenia zwierzęcego i 

roślinnego

190502

 28 460,3000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 10 727,5000Inne niewymienione odpady190599

 35 967,6000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0440Opakowania z tworzyw sztucznych1501022774904756311437699Salon Fryzjerski 

"EWA" Ewa Łągiewka

 0,0210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 41,1100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013563557826371965344"KERAM" SP. Z O.O.

 70,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 1,0750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z drewna150103

 25,5000Metale żelazne160117

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408011517511466766CHRUPAŁA TOMASZ 

Salon Urody EWA
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 0,0670Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010707441926481644144NZOZ S - MEDI 

GIBIEC SEBASTIAN

 0,0670Roztwory utrwalaczy090104

 0,0150Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,7180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501455876481563440GRABOWSKA 

JOLANTA

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709433996421786372BYRCZEK MAREK

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707698105481099278Specjalistyczna 

Indywidualna Praktyka 

Lekarska Eugeniusz 

Zielonka
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 0,0030Roztwory wywoływaczy opartych na 

rozpuszczalnikach

0901030728565069372072874CENTRUM 

STOMATOLOGICZNO-

MEDYCZNE 

"DENT-BEST" 

JOANNA TOMANEK

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0722923115471881273"PRZYCHODNIA VITA" 

Sp. z o.o.

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0270Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080708181869371787884Firma Handlowo 

Usługowa KOWALSKI 

Sławomir Kowalski

 0,0200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0017Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0018Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0027Filtry olejowe160107

 0,1270Metale żelazne160117

 0,0440Tworzywa sztuczne160119

 0,0710Szkło160120

 0,0027Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,4160Inne niewymienione odpady160199

 0,0730Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052780742309691079901F.H.U. OLSMAR 

CZMIEL GRZEGORZ

 7,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031515682787251236778ANNA KIMEL NZOZ 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

DUO-DENTAL II

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082739128216342344473Przedsiębiorstwo 

Usługowe 

AUTO-SERVIS 

CAR-TUR Turowski 

Krzysztof
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 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502031506647785750008089AUTOTERMINAL 

ŚLĄSK LOGISTIC Sp. 

z o.o.

 0,9600Tworzywa sztuczne160119

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083606684146443509639BM-MASZYNY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5420Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0260Filtry olejowe160107

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032402264516421142775PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI 

GAŁUSZKA ANDRZEJ

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092400587816411747531"APTEKARSTWO" 

JANUSZ ŁABUS

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415753506482407400SALON 

KOSMETYCZNY 

"BELLE" AGATA 

STAMPER-KOZIEŁ
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 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032737466186461816872"APEX" GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

TOMOŃSKA-KOKOSZ 

TERESA

 1,6400Opakowania z papieru i tektury1501013801821339492106989BP SERVICE CENTER 

ANNA ZUG

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1140Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768144806342400728ARUZE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723919696441101549SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

STRASZAK ROBERT

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130001368349541186914Wojewodzki 

Inspektorat Inspekcji 

Handlowej

 0,1950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0390Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,3180Żelazo i stal170405DH25.21.Z2769813436342260813RONDO II SCHOLZ 

MICHAŁ

 0,0608Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032734962006442455901NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

MAWO-MED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ

 0,0266Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2714360556481985158NZOZ "GEBISS" 

GABINET 

STOMATOLOGICZNO-

PROTETYCZNY

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032436534496423187612OCULUS KASZUBA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,1790Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182K74.70.Z3904445136921516523NIRO Sp. z o.o.

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032727463556341718368PIETRZYKOWSKA 

ZUZANNA

 8,0200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DH25.13.Z2705483556340130472SAG Sp. z o.o.
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 167,6300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 29,8600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,3400Odpady spawalnicze120113

 5,5700Opakowania z papieru i tektury150101

 4,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0530Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 23,0500Żelazo i stal170405

 0,4360Opakowania z papieru i tektury1501012403651706342604365Heisslufttechnik Flocke 

Sp. z o.o.

 0,4800Opakowania z drewna150103

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0670Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Aluminium1704021500208225730229516FLEK-SYSTEM 

WALDEMAR 

MASTALERZ

 0,1460Cynk170404

 2,3800Żelazo i stal170405

 3,3450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B2711062056290004362P.H.U. AUTOUSŁUGA

 0,0370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,7500Zużyte opony160103

 0,0820Filtry olejowe160107

 0,2010Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0730Płyny hamulcowe160113

 0,4910Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 113,9920Metale żelazne160117

 6,6000Metale nieżelazne160118

 20,1800Tworzywa sztuczne160119

 1,9050Szkło160120

 1,9900Inne niewymienione elementy160122

 7,7200Inne niewymienione odpady160199

 4,3200Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 2,0400Opakowania z papieru i tektury1501012705288496420403854PRZY RATUSZU 

SKLEP SPOŻYWCZY 

WRZOŁ URSZULA

 0,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780633806292254643NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"PRE-MED" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,8200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701071006492817272741139COMMERCECON 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 6,6000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A2761734076351410399Firma "CICHY" Piotr 

Kondrot

 0,2120Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,4560Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768710286452230032Samodzielny publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Tworogu

 0,0580Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092435332546342827533PLUSPHARMA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508052565771036168PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DOROTA MAZUR

 0,1520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213L75.23.Z0003210236481120412Zakład Karny w Zabrzu

 0,4260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 55,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 22,7500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0070Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2750Aluminium170402

 2,9220Żelazo i stal170405

 3,3900Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 19,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509731729490594602PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IRENA 

FEDKIW-BIELAK

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033816490016443545463Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Jankowska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042778596739691254043Zofia Skaźnik-Dyszy

 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428908169542725856Aleksander Tarnawski

 0,2090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020004719006260333397ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

BYTOM

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501013646352005482674313ELTREX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ, SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9600Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032429449726431621201BlueBall Krzysztof 

Olech

 13,3100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012774586556262634795CENTRALA OBROTU 

TOWARAMI 

MASOWYMI 

DAW-BYTOM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2622Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404753556511534964INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

MEDI-DENT 

MAŁGORZATA 

TOMALA

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ27.42.Z0035360666340250259"3K" Sp. J. J.P.A. 

Kucharczyk

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 8,6280Żelazo i stal170405

 1,5400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082414916466443450604Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami 

Sp. z o.o.
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 3 069,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 1 959,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 789,3400Opakowania z metali150104

 223,6000Opakowania wielomateriałowe150105

 1 624,7600Opakowania ze szkła150107

 46,8400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 60,6600Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 1,6200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,5000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,8000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 64,4200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 98,7800Gruz ceglany170102

 432,2400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 103,8400Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów komunalnych i podobnych

190501

 9 381,6800Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 8 614,8600Inne niewymienione odpady190599
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 184,3400Tworzywa sztuczne i guma191204

 5,0000Szkło191205

 2,9200Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne

191206

 453,1800Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 6 321,4000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 51 891,4800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,3290Inne niewymienione odpady061399DG24.51.Z2705499306390001498Henkel Polska 

Operations Sp z o.o..  

(dawniej Henkel Polska 

S.A.)

 67,9630Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108

 288,8240Opakowania z papieru i tektury150101

 151,3340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 54,9200Opakowania z drewna150103

 107,3970Opakowania wielomateriałowe150105

 20,2010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,2380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8560Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5000Zużyte opony160103

 16,7290Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,1710Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1020Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 2,2000Żelazo i stal170405

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032777069989691290866Spółka Partnerska 

Lekarzy JUNIOR-MED 

Anna Stelmach i 

Partnerzy

 0,0229Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180007318806292096894I LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄC

E IM. W. 

ŁUKASIŃSKIEGO

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050704106115480018645KOTORC JAN ZAKŁAD 

STOLARSKI

 0,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3300Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801132710748246290007604L' emir I.JUSZCZYK, 

H.JUSZCZYK SP. J.

 0,7000Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114

 5,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,5100Opakowania z papieru i tektury150101

 3,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0800Opakowania z drewna150103
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 1,8800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,9700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,3100Zużyte opony160103

 0,7600Filtry olejowe160107

 0,0600Metale żelazne160117

 4,8200Tworzywa sztuczne160119

 1,9900Szkło160120

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413652106331862804Zakład Pogrzebowy 

Hades Beata Wiatrek

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032427389426511595055SALON URODY 

BEAUTY 

MAŁGORZATA 

SZAFARCZYK

 11,5700Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DK29.14.Z2718308236481000642Zakład Mechaniczny 

"BUMAR 

MIKULCZYCE" S.A.

 1,9500Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113
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 2,3400Alkalia trawiące110107

 112,6500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 18,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 6,9000Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 1,0340Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0600Inne niewymienione odpady130899

 0,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 15,2450Żelazo i stal170405

 0,0350Mieszaniny metali170407

 2,4740Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.57.Z2727870066381006415P.P.T.U.H 

DROMADER
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 0,3270Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 21,0600Zużyte opony160103

 0,3230Filtry olejowe160107

 0,0250Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0930Płyny hamulcowe160113

 0,0800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,7650Zbiorniki na gaz skroplony160116

 834,7000Metale żelazne160117

 29,5340Metale nieżelazne160118

 31,1400Tworzywa sztuczne160119

 14,2850Szkło160120

 8,0400Inne niewymienione elementy160122

 12,2900Inne niewymienione odpady160199

 0,0750Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 10,2100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4800Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,1250Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201812432340505751706855REMIGIUSZ 

FRONCZEK Gabinet 

Weterynaryjny TRIVET

3389



 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,7520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082735230486471419434MECHANIKA 

POJAZDOWA 

ARKADIUSZ NIELABA

 0,4400Opakowania z metali150104

 2,5000Zużyte opony160103

 0,0034Metale nieżelazne160118

 0,0100Aluminium170402

 1,9600Żelazo i stal170405

 178,9300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201022416951136423137413NOWOSYSTEM Sp. z 

o.o.

 6,1000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 12,8100Metale żelazne160117

 0,0011Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5255Miedź, brąz, mosiądz170401

 12,2200Żelazo i stal170405

 6,4200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 2,5000Żelazo i stal1704050931547659532459399ENGIE GLIWICE sp. z 

o.o.

 1,5470Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0703836309371030425LEKARZ-STOMATOLO

G KONOPA RENATA

 28,8500Odpady proszków powlekających0802014324903959462343265"ALURON" Sp. z o.o.

 70,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 53,3600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7820Miedź, brąz, mosiądz170401

 175,9740Aluminium170402

 9,2070Żelazo i stal170405

 1,5510Mieszaniny metali170407

 19,0600Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,1800Baterie i akumulatory ołowiowe1606012419528635532371515ZBIGNIEW GĘBALA 

"ROL-CZĘŚĆ"

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032725896546291087261NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA 

LEKARSKA W 

SŁAWKOWIE - ANNA 

ZIĘTAL

 0,0200Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022428098146423178599ŚLĄSKIE CENTRUM 

IMPLANTOLOGI 

STOMATOLOGICZNEJ 

BIAŁY UŚMIECH 

WRZUŚ-WIELIŃSKI 

MARCIN I DARIA 

BIEGESZ SPÓŁKA 

CYWILNA
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 0,4430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0421Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.31.B0062273026351032046DOM GENERALNY 

ZGROMADZENIA 

SIÓSTR 

MIŁOSIERDZIA ŚW. 

KAROLA 

BOROMEUSZA

 0,0180Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,9522Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0540Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767972506451157184PRAKTYKA 

LEKARSKA 

(INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA) BEATA 

NOWODWORSKA

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032430699286342537551Lux-Femina Dominika 

Jasińska Stasiaczek
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782845426262005504PRAKTYKA 

LEKARSKA DR 

N.MED. DOROTA 

KLIMA

 9,3400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012703029446481004700ZAKŁAD 

REMONTOWO-BUDO

WLANY 

DEKARSKO-BLACHA

RSKI DARIUSZ 

FRANIEL

 71,2000Gruz ceglany170102

 34,1900Drewno170201

 69,1000Odpadowa papa170380

 5,0200Żelazo i stal170405

 0,1789Opakowania z papieru i tektury1501013693750856332047851TEMIDA Rafał 

Czerwonka

 0,0469Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131416702571080008960ARMATIS-LC POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0280Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 110,0000Opakowania z papieru i tektury1501012418181079372638784EKO-WTÓR 

JAKUBIEC Sp. z o.o. 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 58,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,9000Opakowania z metali150104

 5,9000Opakowania ze szkła150107
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 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Zużyte opony160103

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 47,7800Papier i tektura191201

 39,0500Metale żelazne191202

 103,8400Metale nieżelazne191203

 124,4780Tworzywa sztuczne i guma191204

 39,8200Szkło191205

 2,3320Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 449,3920Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605F45.22.Z2403508086412205565PRZEDSIĘBIORSTWO 

INŻYNIERYJNE  

"AGRAF"  

AGNIESZKA SKÓRKA
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 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033609581418982073162INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

GINEKOLOGIA I 

POŁOŻNICTWO DR 

BARBARA CISZEK

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318271235842ENERGOTEST 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722880366461107822SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KRZYSZTOF SACHA

 0,0680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130708107185532235835"INFOMEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ"

 1,2370Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0440Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Inne baterie i akumulatory160605

 13,0400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.11.B2778484976412259294"Eurokonstrukcje" Sp. 

z o.o.
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 202,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1 624,5000Inne niewymienione odpady120199

 1,5800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 12,9000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,9000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 50,4000Żelazo i stal170405

 3,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768086562220741194NZOZ EUROMED-M 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407962145482545567"MEDIKOOL" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 360,5080Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0915628625562125117POLOmarket Sp. z o. 

o.

 56,0740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 179,9000Opakowania z drewna150103

 3,0400Opakowania z metali150104
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 1,2940Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 102,9120Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,1500Baterie i akumulatory ołowiowe1606010080398308790169156Przedsiębiorstwo 

Specjalistyczne 

ENERGOTERM Sp. z 

o.o.

 19,4400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 123,0590Żelazo i stal170405

 32,4000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 8,3200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1000Skratki1908012401365065732611504GIEŁDA 

SAMOCHODOWA 

GRABOWSKI S.C.

 2,0000Zawartość piaskowników190802

 1,5000Inne niewymienione odpady190899

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032722624566461962409INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

ARKADIUSZ WIATR

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709442756421057928PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

DANUTA 

SZCZYPIORSKA

3397



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2782699336441947111ARABSKI WOJCIECH 

Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Wojciech Arabski 

-Specjalista Chorób 

Dziecięcych i Reuma

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801042720295016441064920MACIEJEWSKA 

LUCYNA ZAKŁAD 

KOSMETYCZNO-FRYZ

JERSKI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033660737519542459047OAZA URODY ANNA 

KACZYŃSKA

 0,0146Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318272273419LECO POLSKA 

Sp.z.o.o

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0130Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022709437616421024219JURAND PALKA

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

3398



 0,0006Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

1602091213188666372170730VOLEN SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0039Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1455Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0027Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 6,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010003424105750008037GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA

 0,7740Aluminium1704023570097575491208131BERETA ROBERT  

F.H. "BERETA" s.c.

 2,0160Żelazo i stal170405

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716732696471016682MARIA RUTKOWSKA 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA. 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ALERGOLOGICZNO-P

UL

 0,0027Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141521340569491427102INTER-LAN ADAM 

BOROWIK

 0,0023Opakowania z tworzyw sztucznych1501022434591449490298453CHOCO IGA 

IDASIAK-BRDĄKAŁA

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182727407376341021911PERFEKT MARIUSZ 

ŚWIDERSKI

3399



 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0410Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182401342309542524773FORUM S.C. 

MIROSŁAW WOLSKI, 

PRZEMYSŁAW 

HAJDUK

 0,5900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 87,0000Odpadowe piaski i iły010409F45.32.Z2723654176371002812"RAPID"  Sp. z o.o.

 1,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 11,5000Drewno170201

 17,8000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 40,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102715218906471038896PHU LEMAC Leszek 

Zięba

 0,0043Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092765316346321768860APTEKA ORGANIKA 

SPÓŁKA CYWILNA 

GRAŻYNA, 

KAZIMIERZ 

BARAŃSKI

 0,0420Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603803563349526371958887ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. 

JANA PAWŁA II W 

SŁAWKOWIE

3400



 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033817890446342940399LA BOCA CLINIC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 7,7380Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DN37.10.Z1515312175741196281PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

MADERPOL MARIUSZ 

CICHOŃ

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 65,1880Zużyte opony160103

 1,2860Filtry olejowe160107

 0,5140Płyny hamulcowe160113

 3,3250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2,5630Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 3,3200Zbiorniki na gaz skroplony160116

 2 009,4360Metale żelazne160117

 45,1658Metale nieżelazne160118

 41,2300Tworzywa sztuczne160119

 26,8690Szkło160120

 1,2980Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 29,5900Inne niewymienione elementy160122

 18,8050Inne niewymienione odpady160199

3401



 26,0850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2560Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162404150289691458461TECH-MASZ S.C 

PIOTR JOJKO, 

BARBARA JOJKO

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032437060809372671942STOMATOLOGIA 

RODZINNA FRELICH 

SPÓŁKA CYWILNA 

AGNIESZKA FRELICH, 

JAKUB FRELICH

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092410373219492099410APTEKA OSIEDLOWA 

KRYSTYNA I MARCIN 

STEFAŃCZYK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501013657141425252681835JOHNSON MATTHEY 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032729534859690450173GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

WAŚKOWSKA 

JADWIGA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411461806252314681SALON 

KOSMETYCZNY LADY 

BARBARA 

SOBCZYK-MISIEK

3402



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z1506482075741062126LECZNICA DLA 

ZWIERZĄT SALUS 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,9500Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802779568446482433544"SETMIL" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,4740Inne niewymienione odpady120199

 0,9100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 7,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,8400Zużyte opony160103

 0,7100Filtry olejowe160107

 0,2650Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,1000Żelazo i stal170405
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 0,2070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033606635525732704306Zakład Pogrzebowy 

"Lilia 2" Maciej 

Gwiaździński

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132710113096510002840GICAL ZENON 

GRABIEC, HANDEL 

MODERNIZACJA 

SYSTEMÓW 

CIEPŁOWNICZYCH

 0,0002Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3220Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022431612325472145493SZPITAL ŚWIĘTEGO 

ŁUKASZA Spółka 

Akcyjna

 15,5640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,6930Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414816946312403202DENT STYLE 

Stomatologia-Implantol

ogia lek.dent. Marta 

Jędrzejewska

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

3404



 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030706836745481038992INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

GĄSIOR JAN

 2,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081500306775730201972PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE MOTO-CHEM 

WAGNER JERZY

 0,3450Filtry olejowe160107

 0,4770Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 12,4600Odpady tworzyw sztucznych070213DN36.50.Z0034422536290013711P.P.H. WADER 

WOŹNIAK Sp.zo.o

 0,2000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 3,3400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 20,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 7,8890Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733072736351013379GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA 

KRUCZYŃSKA-AUGU

STYNIAK

 0,0018Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766880866391740453"STYL" ZAKŁAD 

FRYZJERSKI SPÓŁKA 

CYWILNA 

MACZUREK-HURAS 

ILONA I INNI

3405



 0,1910Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130007302536351637080SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 5 

IM. POWSTAŃCÓW 

ŚLĄSKICH W 

ŁAZISKACH 

GÓRNYCH

 0,1470Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602164729796337751928025BIURO 

RACHUNKOWE 

AWART BOGUSŁAWA 

WÓJTOWICZ

 0,0200Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802013683933594980181170Gabinet Weterynaryjny 

S.O.S. - VET Dorota 

Adamek

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142723165256311007177EPIGRAF S.C. Kalnik 

Jan, Kalnik Teresa

 0,4040Aluminium170402

 10,3000Papier i tektura191201

 36,8000Zmieszane odpady opakowaniowe1501060003412445470051635Miejska Spółdzielnia 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA"

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Inne niewymienione odpady0702991503207255751383487Arkadiusz Mika 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo Handlowe 

"DOMAX"

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,2900Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

3406



 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 721,1000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,1100Odpadowa papa170380

 2,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 4,7000Opakowania z papieru i tektury150101G52.48.G1505263555730207182SALONY FACHOWIEC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 5,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Zużyte opony160103

 0,0520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0003100835751653596Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Lublińcu

 0,0160Roztwory utrwalaczy090104

 0,2560Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 1,2610Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 25,1900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0900Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

3407



 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0980Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080723520369371284485CAR VIP Paweł Budny

 0,0370Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3430Opakowania z papieru i tektury1501011213873016762431687LAVARD Sp. z o.o.

 0,3101Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182715238319542246280KOMUNIKACYJNY 

ZWIĄZEK 

KOMUNALNY 

GÓRNOŚLĄSKIEGO 

OKRĘGU 

PRZEMYSŁOWEGO

 0,3570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0220Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 403,6600Żelazo i stal1704050710028775480050761TEKLA WIESŁAW 

ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWY TEKLA

 1,7000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A2403049909691443181BUS SERVICE 

CENTER Sp. z o.o.

 0,0000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

3408



 0,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1990Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte opony160103

 0,2400Filtry olejowe160107

 0,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,5800Tworzywa sztuczne160119

 0,8500Szkło160120

 0,0000Inne niewymienione elementy160122

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032769681766431617464SPÓŁKA CYWILNA 

"CENTRUM-MED" 

IRENA 

KOPCZYŃSKA-GALU

S, HALINA JEDYNAK, 

KRYSTYNA 

BARAN-WARNIEŁŁO

 0,3200Opakowania z papieru i tektury1501012405192425472061885INPROSYSTEM 

SPÓŁKA Z O.O.

 0,2050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,2950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

3409



 0,3280Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022776036376312327091POLSKA GRUPA 

MEDYCZNA Sp. z o.o.

 65,1870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,8390Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434709806491376509SYLWIA 

BIEŃKO-KUBICZEK 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032414046475482270739ANNA MADEJ 

STOMATOLOGIA

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033513690126751031872KADŁUCZKA 

SŁAWOMIR NZOZ 

"CENTRUM 

PROMOCJI I 

OCHRONY ZDROWIA

3410



 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022727952186481045946INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAŁGORZATA 

ZIELIŃSKA-LEWANDO

WSKA

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205CB14.21.Z3514183196792478943Krakowskie Zakłady 

Eksploatacji Kruszywa 

S.A.

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428528859691605100GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"MAGNOLIA" S.C.

3411



 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032415750606431575694SALVINI SYLWIA 

KACZMARZYK

 0,4500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033659109722220901611DIOMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201212768866336351225377KAJA Bogdan Bańczyk

 5,9700Opakowania z papieru i tektury150101

 4,2450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,0600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,8800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1620Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0960Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

3412



 36,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,3580Ołów170403

 55,9200Żelazo i stal170405

 1,1800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 5,3200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0840Leki inne niż wymienione w 18 01 081801098119576588571733332"OPTIMUM" ANNA 

ZŁOTNICKA-PLUCIŃS

KA, WOJCIECH 

PLUCIŃSKI SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032418253209490760992Gabinet 

Stomatologiczny Jacek 

Błasiak

 0,0172Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162415727415731659213Kancelaria Notarialna 

Notariusz Ewelina 

Nowakowska

 534,0400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012428045389491996745FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA "JAŚ" 

TOMASZ STOLARSKI

 1 438,5400Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 20,0000Odpadowa tkanka zwierzęca0202023689341116412542357"ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO 

MAŁGORZATA KUŚ" 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

3413



 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032407684599491794042BELLART JOANNA 

BIENIEK

 4,2000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201820705224395480052033Gospodarstwo Rolne 

Arnold Lapczyk

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 223,7800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072715431016320100752ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY "ZMIROB" 

ROLNIK, ZĄBEK 

SPÓŁKA JAWNA

 23,9400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0250Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801192418199709372308153EUROMAX Marta 

Tabaka

 0,0170Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,0400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

3414



 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7 444,9000  279.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0202045102586377440003325Zakłady Mięsne Henryk 

Kania S.A.

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 238,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 25,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,4200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0730Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432666176423183063LIFT - MED II Sp. z 

o.o. 

KOMANDYTOWO-AK

CYJNA

 0,2230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032416564106342754432SCANX  Sp. z o.o.

3415



 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032701717786461082921PRYWATNY GABINET 

POŁOŻNICZO-GINEKO

LOGICZNY IZABELA 

ULMAN-WŁODARZ

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.31.B0006866939691106101DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

OSTOJA

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 38,3000Opakowania z papieru i tektury150101DK29.71.Z1519910195732477394"DOSPEL" Sp. z o.o.

 11,0640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,3700Aluminium170402

 107,1000Żelazo i stal170405

 11,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010704328905471011098"TEL-MET" PŁONKA 

SPÓŁKA JAWNA

 2,9000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

3416



 0,5500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432593566423183086I. M. DENTICA s.c. 

IZABELA PALA, 

MAREK PALA

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703861085471106841SALON FRYZJERSKO 

KOSMETYCZNY 

"KAMEA" 

LENCZEWSKA KINGA

 0,7300Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402091500636425771003080NOWAK RAFAŁ 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

- PRODUKCYJNO - 

HANDLOWO - 

USŁUGOWE RAFADO

 0,5500Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,6700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0162Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033673412605732882634I-MED MARKIEWICZ 

SPÓŁKA JAWNA

3417



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021506652469490060757TADEUSZ 

HAŁACZKIEWICZ 

GABINET 

WETERYNARYJNY

 0,0210Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012706719086291458237PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

ZDROWIE DLA 

PUPILA MARIA 

SOBECKA

 0,0390Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033668621176342891755NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

MULTIMEDICA KUBAT 

I RYDZEWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,9900Inne niewymienione odpady0702992769062642220717362REMA-POL II SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0010Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0020Odpady spawalnicze120113

 0,3890Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,0000Żelazo i stal170405
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411274106462816489ALICJA PASZEK 

ALCOSMETIX

 0,6550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082700464356511014360MECHANIKA 

POJAZDOWA 

TADEUSZ SINKA

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033653923076442466000NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

CENTRUM 

MEDYCZNE EXMED 

URSZULA SAJDAK

 3,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082419295516342781564MM CARS 

KOŚCIUSZKI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9550Zużyte opony160103

 0,9400Filtry olejowe160107

 0,2700Płyny hamulcowe160113

 0,5600Tworzywa sztuczne160119
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 0,6450Szkło160120

 0,8700Żelazo i stal170405

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030722983905532132118NZOZ "DERMED" 

SPÓŁKA CYWILNA 

GAJ PIOTR, 

NIEBUDEK EWA 

Poradnia 

Dermatologiczna

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0185Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180008410186422155001Muzeum w Rybniku

 0,0160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0210Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501504185741328386GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

WIOLETTA LIZUREJ

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768417256451480028INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEKARZ 

STOMATOLOG JAN 

CIAŁOŃ

 13,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072203416825922137980DEKPOL SPÓŁKA 

AKCYJNA
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 10,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404065495732655016USŁUGI 

POGRZEBOWE 

HADES WASILEWSKI 

S.C.

 158,2510Zgary i żużle odlewnicze101003DJ27.54.A2777046289542394141Odlewnia Metali 

Szopienice Sp. z o.o.

 89,1200Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 9,9000Żelazo i stal170405

 0,3230Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0430Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063679249496462957221GFF WARSZTAT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0150Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0490Metale żelazne160117
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413644455472096062INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA NA 

WEZWANIE Marcin 

Skutil

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428704757722378355ALEKSANDRA PRAJS 

PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

OLdent

 0,5040Baterie i akumulatory ołowiowe1606011501122285741010313PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE AUTO-NAPRAWA 

ZBIGNIEW SCHULZ

 0,3380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428848109542736618DUO MEDICA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ

 0,0100Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702802701390139690040535Tomczonok-Baterie 

Mieczysław 

Tomczonok

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0560Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,9640Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0500Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032712591106311029233Zakład Usług 

Dentystycznych

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033618439026452543601NZOZ BLUE KLINIK S. 

C.

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030034431466440011910ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY "KONTRAKT" 

SP.z o.o. ZAKŁAD 

PRACY CHRONIONEJ
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 0,1530Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112768780079541914963BIBLIOTEKA ŚLĄSKA

 0,2570Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1600Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,4820Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802032413955756492059001Gabinet Weterynaryjny 

lek wet. Joanna 

Nowakowska

 0,2420Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211N85.31.B0012550446391452576DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ "ZŁOTA 

JESIEŃ"

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2279Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781340446481771492PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

RYSZARD OLCHAWA

 1,0500Zużyte opony1601032436659325731419704Wulkanizacja, naprawy 

felg- "Suchan" Zakład 

usługowo-handlowy 

Tomasz Suchan
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 377,8100Odpady tworzyw sztucznych0702132429870655482660446SEOYON E-HWA 

AUTOMOTIVE 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1500Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 135,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 26,9760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 50,5300Opakowania z drewna150103

 8,0300Opakowania z metali150104

 55,3200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 7,6440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2700Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3000Metale żelazne160117

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A070044365Zakład 

Usługowo-Handlowy 

Bolesław Tomala

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 82,5360Zużyte opony160103
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 0,5570Filtry olejowe160107

 0,0800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 3,3050Metale żelazne160117

 0,0760Metale nieżelazne160118

 0,0350Inne niewymienione elementy160122

 2,6790Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,2500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.74.Z0036045086340190103Zakład Wyrobu 

Sprężyn FEDAH  

Marek Topolski

 28,6800Żelazo i stal170405

 0,0570Opakowania z papieru i tektury1501012720452109540002237Cefarm Śląski Sp. z 

o.o.

 0,0890Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1310Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012701114926470507219TATARCZYK JÓZEF 

Piekarnictwo - 

Cukiernictwo Art. 

Spożywczo - 

Chemiczne

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020708128935511781277"Kamieniołom Barwałd" 

Sp. z o.o.

 14,8200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070103478201180045417"PERI POLSKA 

"SPÓŁKA Z O.O.

 36,6200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 4,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010003420485740006812GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" W 

OPATOWIE

 0,5000Zużyte opony1601032719648606271016861P.H.U. KRZYSZTOF 

ZGRYZEK 

AUTO-IMPEX

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768363396252128955NZOZ ZDROWIE Sp. z 

o.o.

 0,1350Zmywacz farb lub lakierów0801212720325556291011849GASTOŁEK 

KRZYSZTOF ZAKŁAD 

MECHANIKI-BLACHAR

STWA-LAKIERNICTW

A

 0,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2700Tworzywa sztuczne160119

 0,8400Żelazo i stal170405

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413873286252367074STOMATOLOGIA 

ANNA 

KORZUSZEK-NOWAK 

CYBERLAB.PL S.C 

ANNA 

KORZUSZEK-NOWAK
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033809731946472424638STUDIO URODY 

"OLALA" 

ALEKSANDRA 

ZELDER

 0,0420Inne niewymienione odpady070299E41.00.A0704739205481004266Wodociągi Ziemi 

Cieszyńskiej Sp. z o.o. 

- SUW Go¶ciejów

 0,0650Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1710Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania ze szkła150107

 0,0155Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0630Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1175Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 11,5910Żelazo i stal170405
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 0,4390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 131,6900Skratki190801

 57,4000Zawartość piaskowników190802

 3 094,6470  799.22Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 33,5000  8.35Osady z klarowania wody190902

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711859379541027618NZOZ DAN-MED 

Stomatologia Rodzinna 

Danuta 

Rutkowska-Błaszczyk

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408340506491666868SZUKSZTUL-LENARCZ

YK BARBARA 

ATELIER FRYZUR

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020721652515482118003FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA 

WOJCIECH 

GRZEGORZ

 0,1700Filtry olejowe160107

 6,5750Żelazo i stal170405
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 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410365579372412152INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK.MED. 

Aleksandra 

Muskała-Bylica

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142429176106342808783ACLAS POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1240Żelazo i stal170405276881200PRAMET Sp. z o.o.

 0,0130Mieszaniny metali170407

 0,0200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

1606042780809406252225581ZESPÓŁ 

SZKOLNO-PRZEDSZK

OLNY W 

WOJKOWICACH 

KOŚCIELNYCH

 0,0001Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502233475741327263GABINET LEKARSKI 

BARBARA 

PIĄTKOWSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408249625771933525A&D ZAMMED 

ZAKŁAD 

REHABILITACJI 

LECZNICZEJ ADRIAN 

ZAMORA,DAMIAN 

ZAMORA Sp.J.

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501012735759962220487726Marek Nawrocki 

ELEKTRON CENTRUM 

ELEKTROTECHNIKI

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

3430



 0,2310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031228729265492435722TRIVITA Spółka z 

Ograniczoną 

Odpowiedzialnością 

Spółka Komandytowa

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,8000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305071200184299452029923ANDEL POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766620236311893730INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA lek. med. 

JOANNA HOJDA

 0,0250Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802012409735156462133684PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"ZWIERZYNIEC" 

JOLANTA 

WITEK-SZYMAŃSKA

 0,2860Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208E41.00.B2732476906451905456Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o. o.

 1,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Opakowania ze szkła150107

 0,0680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 8,2900Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,0210Filtry olejowe160107

 0,0030Inne niewymienione odpady160199

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0680Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,7710Miedź, brąz, mosiądz170401

 8,9870Żelazo i stal170405

 127,0000Skratki190801

 833,0000Zawartość piaskowników190802

 6 089,8200  1,081.43Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764183526311407758Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Agata Gajewska
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 0,1560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033601486506412217114GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DR N.MED. EWA 

BŁĄKAŁA-ZAWRONE

K

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032711960076440021363DENTILUX s.c. 

A.Gosek-Pietrzycka, 

P. Gosek

 1,3600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062403055126492155785Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"DAWID" Dawid Osys

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 19,5000Zużyte opony160103

 0,2400Filtry olejowe160107

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728770005741796549INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

KRZYSZTOF 

SŁOMIAN

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702800707237645481370999WESOB Sp. z o.o.

 0,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 6,5000Żelazo i stal170405

 213,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705042705816026280009441DEK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 2 312,4000  150.31Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020705DA15.96.Z0705111115530007219GRUPA ŻYWIEC S.A.

 11 333,4000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780

 1 276,7000Inne niewymienione odpady020799

 0,4000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0020Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,1000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,1000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0020Zużyte woski i tłuszcze120112

 0,1600  0.03Wodne ciecze myjące120301

 0,5700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,1700Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1 228,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 393,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 584,3000Opakowania z drewna150103

 75,3000Opakowania z metali150104

 1,0000Opakowania wielomateriałowe150105

 2 232,2000Opakowania ze szkła150107
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 2,7420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0310Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 4,3800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,9000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0250Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,2040Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,8000Tworzywa sztuczne170203

 0,0100Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0100Aluminium170402
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 53,7000Żelazo i stal170405

 8,2000Mieszaniny metali170407

 2,3000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,3000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 8,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0500Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 37,2000Skratki190801

 0,2000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,8000Inne niewymienione odpady190899

 0,4000  0.16Osady z klarowania wody190902

 0,6000Zużyty węgiel aktywny190904

 0,0800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z0723302309372283973DIAGNOMED Sp. 

Jawna Nowotawska, 

Widera

 0,0800Roztwory utrwalaczy090104

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0690Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704500885471210107BOGUSŁAWA KENSY 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"JULADENT"

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162404510186292344754DUO PACK S.C. 

JAROSŁAW 

KLIMCZAK, MARCIN 

KOSMALA

 1,5200Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033813550505821575299La Diva Instytut Urody 

Agata Dzik

 4,7700Opakowania z papieru i tektury1501014709715967281006020DACHSER Sp. z o.o.

 0,9950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9050Opakowania z drewna150103

 0,3600Papier i tektura191201
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 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022723460066461138604INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA SEGET 

ALEKSANDER

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031507704119490117339Centrum Stomatologii 

OLMEDICAL Anita 

Olek

 0,0250Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021501779145741114461PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KRYSTYNA 

MARJANOWSKA

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 10,9100Odpady tworzyw sztucznych0702132776703326462534288ZAKŁAD USŁUGOWY 

ROSA SP. Z O.O.

 10,2800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,7530Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,6210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,9710Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,3100Aluminium170402

 6,0900Żelazo i stal170405

 560,5540  383.40Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,4500Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 1 022,0000Wody popłuczne i ługi macierzyste070601O92.62.Z0010409585470172072Bielski Klub Sportowy 

"STAL"

 0,0024Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 375,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 22,8500  0.00Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 21,5000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 54,7500Zawartość piaskowników190802
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 35,1600Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 26,4800Opakowania z tworzyw sztucznych1501020728178195521273648NTI Paweł Szarlej

 4,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,4600Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031503193725741262629ALEKSANDRA 

GRZEGORZEWSKA 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 1,2200Odpady tworzyw sztucznych070213DK29.11.B2712502506420000228DOOSAN BABCOCK 

POLSKA Sp. z o.o. 

(dawniej PPU 

Energo-Inwest Sp. z 

o.o.)

 0,0680Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1800Odpady proszków powlekających080201

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2100Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0900Roztwory utrwalaczy090104

 3,0800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102
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 0,3400Odpady spawalnicze120113

 1,4200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 24,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,3100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4800Opakowania z drewna150103

 4,5800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2400Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 4,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2100Tworzywa sztuczne160119

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 7,1800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1800Drewno170201

 1,2200Tworzywa sztuczne170203

 1,0300Miedź, brąz, mosiądz170401

 11,5000Żelazo i stal170405

 7,4400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,6800Opakowania z papieru i tektury150101271215644"SCHAUM-CHEMIE 

"Mikołów Sp.zo.o

 9,8960Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 27,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030704531066262077550INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA SMOLIK 

MARIUSZ

 0,1800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130007291496321925029SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

19 IM.MIKOŁAJA 

KOPERNIKA W 

JAWORZNIE

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032408157275472036344STUDIO URODY 

Agnieszka Jakubiec

 154,5000Żelazo i stal1704052718183546420413309ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWY 

HYDRO-REM SPÓŁKA 

JAWNA 

KACZMARCZYK, 

PODLEŚNY, LIS

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033675086426272751901Makeup Service 

Klaudia Stefanik

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732809826271314156Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Katarzyna 

Nowakowska

 0,0430Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0105Opakowania z papieru i tektury1501012433714496492073076"SKIPI" AGNIESZKA 

STRUZIK

 0,2002Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DK29.23.Z0148715925252205448SIROCCO POLSKA 

Sp.zo.o

 0,3960Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6000Opakowania z drewna150103

 0,9300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 18,4400Żelazo i stal170405

 0,0087Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182729998146471080728ZAKŁAD 

REMONTOWO-NAPR

AWCZY HYMAR - SP. 

Z O.O.

 0,2990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2738303886420016821Centrum Zdrowia 

SANVITA  

Buszka-Wieprzycka 

Kamilla

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730195006441421722PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALEKSANDRA 

JANKOWSKA

 0,1302Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022738042676461072845ŚMIESZEK-SOWA 

MONIKA NZOZ - O 

PROFILU 

STOMATOLOGICZNY

M
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 0,2820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434029366471657079ROMANA KRAJCZOK 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

GlucoMed

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 17,0000Opakowania z papieru i tektury1501012407660645472079371ŁAKOĆ Sp. z o.o.

 6,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,0000Opakowania z drewna150103

 15,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709685196481043290SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

GABRIELA JEGLORZ

 1,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101071004540REFRESCO  Sp. z 

o.o.  

(dawniej"KENTPOL 

Żywiecki Kryształ" Sp. 

z o.o.)

 2,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411242446262621999SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR 

N.MED. FILIP 

DOKTOROWICZ

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509289415751026988FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA KO-BEX BEATA 

KOŁTUN

 0,1700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142768059946252122993NZOZ ALFA-MED 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 8,7500Inne niewymienione odpady0203990034769156341021207BROWAR ZAMKOWY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,9800Inne niewymienione odpady020799

 16,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 146,0200Opakowania ze szkła150107

 44,5330Żelazo i stal170405

 0,0720Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110DJ28.51.Z0157640425262800307PRIMOLOKO Sp. z 

o.o.
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 0,0720Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,4930Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050705907195480016310BASCAR 

BOGUSŁAWA 

KABIESZ

 0,8700Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,2000Benzyna130702

 0,4470Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 58,1740Zużyte opony160103

 0,4730Filtry olejowe160107

 0,4830Płyny hamulcowe160113

 1,1620Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1 147,7300Metale żelazne160117

 48,4650Metale nieżelazne160118

 36,3270Tworzywa sztuczne160119

 21,7000Szkło160120

 16,5000Inne niewymienione elementy160122

 21,3390Inne niewymienione odpady160199

 24,5780Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6610Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032410140306482680828SENIOR-OPIEKA 

PIELĘGNIARSKA S.C. 

KUC BOGUSŁAWA, 

KULIŃSKA BEATA, 

MRÓZ BOŻENA, 

PARKITNA 

MIROSŁAWA, 

WIĘCKOWSKA 

IWONA

 0,0800Opakowania z papieru i tektury1501011505601225771000503PIEKARNIA S.C. 

JERZY MUSIALIK & 

BEATA SAMULAK

 3,5200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434307556472568277WAMED Wieczorek 

Sp. J.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402163986271768029GRELA ADAM 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z0003082582220685722Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej Szpital Nr 2 

im.dr Tadeusza 

Boczonia

 0,0379Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3600Żelazo i stal170405

 0,1040Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 18,8800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2720Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z0721836459372186193UNIPLAST S.C. 

Dariusz Skok, 

Agnieszka Loranc

 0,0900Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,2180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031509296795730249909Zakład Handlowo 

Usługowy Anastazja 

Bernatek

 0,1690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032719941346451019714SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

GINEKOLOGICZNO 

POŁOŻNICZY ROMAN 

NOWAK

 15,6800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107F45.32.Z2720427376441023045ADIROPOL S.C.
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 1,1200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 3,6460Odpadowa tkanka zwierzęca0202022436911255732851852Ajinomoto Jawo 

sp.zo.o

 2,7380Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 291,1750Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 40,1030Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 0,0040Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0210Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 21,3320Opakowania z papieru i tektury150101

 13,9630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1330Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 7,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103243706542LUCJAN'S 

BARBERSHOP 

LUCJAN WOSIEK

 0,0040Odpady tworzyw sztucznych070213151961805Zakład Produkcyjno 

Handlowo Usługowy   

KRZYSZTOF ZAJĄC

 1,5900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1280Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0210Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032419498266292377452JĘDRASZKO-JELEŃ 

AGATA A-DENT 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0308Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0707836315481042516Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Piotr Przybyła
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 0,3150Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800728076505471962681"POLMAG" SPÓŁKA 

CYWILNA ANDRZEJ 

WĄTROBA, 

GRZEGORZ 

JĘDRZEJKO

 0,0390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133639304916263021066Studio Format BIS Sp. 

z o.o. Sp. k.

 0,9460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501812705731140422GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KATARZYNA 

PAKULSKA

 3,2000Żelazo i stal1704050705097235530102691PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"STALBUD" 

SP.C.KUDZIA 

TADEUSZ SEWERA 

RYSZARD

 0,4120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2407009645472074468DENTOPLEX s.c. 

Julianna 

Jankowska-Banyś, 

Artur Banyś

 0,0340Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092702160966320009922APTEKA "MELISSA" 

STOLAREK ALINA

 0,1410Papier i tektura191201

 0,6200Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303083633448016263020434DOMINOPACK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,5740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431074746391962857MOBILNY SALON 

KOSMETYCZNY - 

Katarzyna Dziudziek

 0,2550  0.00Wodne ciecze myjące1203010729314905472015081AESSEAL POLSKA 

Sp. z o.o.

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7750Metale żelazne160117

 0,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411834716262682021Stomatologia Dorota 

Wojewoda-Włodarz

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776088306262482931STYLIZACJA 

PAZNOKCI ANDY 

KATARZYNA 

ŚWIĘTEK

 4,3500Zużyte opony1601032404957315471914328TASMAN MAREK 

COPIJA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030701065575531488646KACZMARCZYK 

BARBARA 

PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022782687736332108417PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"LIMA-VET" A. 

MAŁYSZ, B. LIBUCHA 

S.C.

 0,2460Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092426066085771973157CENTRUM TANICH 

LEKÓW KNAPIK I 

SPÓŁKA SP. J.

 0,3000Odpady tworzyw sztucznych0702130705805725481013584

 0,0060Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,3800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3030Opakowania z papieru i tektury1501012403400529371033926DUPLEX-JAKUB 

DUTKA

 0,0540Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301103637060326491517803PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE ECO 

AUTO KRZYSZTOF 

BIŁKA

 0,4500Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206
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 0,3800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 33,1000Zużyte opony160103

 2,8050Filtry olejowe160107

 1,8200Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5200Zbiorniki na gaz skroplony160116

 1 341,0280Metale żelazne160117

 143,2690Metale nieżelazne160118

 26,1950Tworzywa sztuczne160119

 45,6000Szkło160120

 14,2000Inne niewymienione elementy160122

 13,9300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 14,3150Odpady tworzyw sztucznych0702131520693999491772603CENTRUM TECHNIKI 

OKIENNEJ 

TECHNOPLAST 

AGNIESZKA 

JURASZEK

 31 570,2000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705043509805046750001573MOTA-ENGIL 

CENTRAL EUROPE 

S.A.

 0,6000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.21.Z2738493536312187483NMC POLSKA Sp. z 

o.o.

 98,4000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 3,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 33,9700Opakowania z papieru i tektury150101

 4,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 22,3900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,3450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1660Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,8500Żelazo i stal170405

 21,6600Odpady spawalnicze120113DK29.51.Z2768467576292170679ArcelorMittal Service 

Group Sp. z o.o. (IPS)

 10,0000  1.00Wodne ciecze myjące120301

 1,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,9000Opakowania z drewna150103

 0,9800Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 3,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305
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 810,9000Żelazo i stal170405

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142419087736443482811GLOBAL FARM S.C. 

LESZEK JARGAN, 

JOLANTA JARGAN, 

ANDRZEJ SZKLORZ, 

KATARZYNA 

SZKLORZ

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z2765855876441331841GABINET 

KOSMETYCZNY 

JUSTYNA JUSTYNA 

KWIECIEŃ

 0,0074Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160107851869520008596DR ZDROWIE  S.A.

 0,0370Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,6110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2766357996272354330Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Centrum Medyczne 

Św. Pawła S.J.

 0,0420Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402577245472036781GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"RENOMA" NATALIA 

FILEK-MALINOWSKA, 

JACEK MALINOWSKI 

S.C.
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 0,5000Opakowania z papieru i tektury1501010707709245482109429"COOL-KLIMA"SP.C.G

LAJC 

MIECZYSŁAW-GLAJC 

DANIEL

 0,7000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Aluminium170402

 0,3500Żelazo i stal170405

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z2733805776441070091INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA IWONA 

KATA

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081463686755342488823ILS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 610,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 67,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 301,7000Opakowania z drewna150103

 103,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 20,2000Metale żelazne160117

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,8780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033642707506452546769NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"BI-MED", APTEKA 

"LEŚNA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182730870676261469957CZECHANOWICZ-EKO

LOGIA I ZIELEŃ Sp. z 

o.o.

 3,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8500Filtry olejowe160107

 0,0230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,0400Żelazo i stal170405

 10,9700Metale żelazne1601173633160295223049514RIVER TRADE sp. z 

o.o.

 0,0960Metale nieżelazne160118

 0,1680Aluminium170402

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093638863826342858048MAX-PHARMA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,6700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081459898951182083103KILOUTOU POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte opony160103

 0,1600Filtry olejowe160107

 0,0600Tworzywa sztuczne160119

 2,2200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080709339875531455351SATŁAWA 

JAROSŁAW ROBERT 

Z.U.H. TECH-MECH

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2760Filtry olejowe160107

 0,1870Inne niewymienione elementy160122
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 0,1480Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 13,8000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.11.B2779426299691317654Zakład Konstrukcji 

Spawanych ŁABĘDY 

Sp. z o.o.

 0,0000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 254,5600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2 049,1500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 11,1400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 31,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0000Odpady spawalnicze120113

 0,0000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 3,0200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0000Inne niewymienione odpady120199

 4,8160Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,2400Inne niewymienione odpady130899

 6,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z drewna150103

 3,0000Opakowania z metali150104

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,3800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 14,5400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Inne niewymienione odpady160199

 0,3710Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,5770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1370Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0550Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Drewno170201

 1,6800Szkło170202

 0,8000Tworzywa sztuczne170203

 1,4800Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 30,9300Żelazo i stal170405

 0,0400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709310486351054823SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA HANNA 

CZEKAŃSKA-KAREL

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082405709359542581038KNP ICI AUTO COLOR 

S.C. Marcin Słowik, 

Grzegorz Kozłowski

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,1170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0823Aluminium170402

 3,0010Żelazo i stal170405

 0,0002Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103G51.57.Z0723647436521006563ADRIA Adriana 

Koźbiał-Kamela

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033677755155492417262Moon Shine Studio 

PATRYCJA GĘBALA

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032777474252220736885NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"SALUS-NOVA" SP. Z 

O.O.
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032433809006423184252Prywatna praktyka 

stomatologiczna 

Katarzyna Sporysz

 0,9200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082715379686391007327OPOLONY 

BENEDYKT AUTO 

CENTRUM 

"OPOLONY"

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,4600Zużyte opony160103

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,2000Szkło160120

 0,0400Inne niewymienione odpady160199

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,7800Żelazo i stal170405

 28,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013500067506761722543"KOMIN-FLEX" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,5000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 593,1380Zużyte opony1601033673756786252460827Dawid Krzywda 

GUMPOL
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409929106423061101Głód Alicja "BEAUTY 

NAILS"

 941,0270Odpady tworzyw sztucznych0702136315368127820021269GTX Hanex Plastic Sp. 

z o.o.

 29,0600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 5,0700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 136,1240Opakowania z papieru i tektury150101

 61,9660Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2600Opakowania z drewna150103

 11,1300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 5,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 13,7800Żelazo i stal170405

 1,7200Zmieszane odpady opakowaniowe1501061419408707961922135KOWEJSZA ARTUR 

"EXAR" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-PRODUK

CYJNO-USŁUGOWE

 0,9000Żelazo i stal170405

 0,8088Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

1608010034452706461118493KAT RECYKLING 

LESZEK PRZYŁUCKI
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 2,5800Zmieszane odpady opakowaniowe1501062717918856320101303FHU "REMGIPS" S. J. 

- A.  Broczek, W. 

Kraus

 3,2000Cynk170404

 0,0600Opakowania z papieru i tektury1501013014526349231677782GREENLUX Sp. z o.o.

 0,1900Opakowania z drewna150103

 2,9360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z1520770455751498405MIROMARK-OBRÓT 

SUROWCAMI 

WTÓRNYMI 

MIROSŁAW KLYTA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400240326291277487INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA KARINA 

KOZAK-GAWRON

 0,0030Odpady zawierające rtęć0604040000805075250008809INSTYTUT 

METEOROLOGII I 

GOSPODARKI 

WODNEJ - 

PAŃSTWOWY 

INSTYTUT 

BADAWCZY

 0,0220Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1830Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2700Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061506316035770400376SŁOTZŁOM 

SŁOCIŃSCY Sp.J.

 0,1550Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030707762985531278067Prywatny Gabinet 

lek.Maria 

Basińska-Parasyn 

ginekolog położnik

 0,0340Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302062710560166310116616ZAKŁAD MECHANIKI 

"JEGE" 

ŻELECHOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,1000Benzyna130702

 0,1060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033610565646311055911PROFITEN Artur 

Smoleń

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502338485771224409GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM. EDYTA 

CZYŻ PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"DENTAL"
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 0,4600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032778528896452280478"SANTI-MED" 

SPÓŁKA z o.o.

 44,4700Opakowania z papieru i tektury1501010727534919372355589"SKLEPY PLUSIK" D. 

J. MIREK SPÓŁKA 

JAWNA

 1,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,4500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,6700Żelazo i stal170405

 0,0771Opakowania z papieru i tektury1501012408147976422711761LILFLIP MICHAŁ 

GROBORZ

 0,0311Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Odpady tworzyw sztucznych0702130057235948790177836NOVA TRADING 

SPÓŁKA AKCYJNA

 2,3360Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,5340Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 4,5000  4.50Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 3,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 4,7900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2400Opakowania wielomateriałowe150105

 1,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

3468



 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032702271836351099719SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

MED. JOANNA 

GÓRNA-DANIEC 

SPECJALISTA 

LARYNGOLOG

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032400257936462351582MARTA GACKA 

F.H.U. 

PROFESSIONAL

 0,4960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733128546341972256BEATA 

HANDWERKER 

KUSTRZĘPA, JANUSZ 

KUSTRZĘPA S.C.

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121DL31.20.A2728182679541005976APATOR-MINING Sp. 

z o.o.

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0450Filtry olejowe160107

 0,0800Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121
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 0,1700Żelazo i stal170405

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092735950426451106287Apteka "św. Kamila" 

Jolanta Doniec-Wolnik

 0,0033Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022765364888311432705PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

MAŁGORZATA 

MICHALSKA

 0,0012Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162436691666351834308ADS Kruszywa S.C. 

J.Wojas, D.Siwek, SZ. 

Świaczny

 3,7000Baterie i akumulatory ołowiowe1606011521199805771658591BATERLUX MAREK 

JAGUŚ

 18,5110  3.70Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607089705643329231229552ZAKŁAD USŁUG 

SPECJALISTYCZNYC

H - PIOTR 

BARTKOWIAK

 0,1340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775028246491416522NZOZ Zespół 

Prywatnych Gabinetów 

Lekarskich

 1,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052414237805482606754ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

CIESZYNIE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0210Opakowania ze szkła150107

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,1500Zużyte opony160103

 0,1850Filtry olejowe160107

 0,1750Inne niewymienione elementy160122

 0,0680Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0440Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0290Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 119,0200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 11,8600Żelazo i stal170405

 142,1200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,1170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 72,1000Skratki190801

 74,2800Zawartość piaskowników190802

 6 326,4200  904.70Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 96,0000  0.60Inne niewymienione odpady190899
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031502611585741280627PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA SKRZYDEŁ

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083662153755732875143FIRMA 

TRANSPORTOWA 

OLIWER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,6000Zużyte opony160103

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,6840Aluminium170402

 1,3450Żelazo i stal170405

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103243332863ORTOTRAUMA PLUS 

R.MAŁOLEPSZY I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0360Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202032426131002220521593PRZEDSIĘBIORSTWO 

- PRODUKCYJNO - 

HANDLOWO- 

USŁUGOWE "WAN" 

Wanda Ambroż

 0,5500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781407486262726913OP-MED 

CHRABĄSZCZ, 

WITKOWSKA 

PIELĘGNIARKI 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,8660Inne niewymienione odpady0702992435740179542748805Gel-Tech Sp. z o. o.

 0,0050Zwroty kosmetyków i próbek0706812411642846381760276FUNDACJA ŚLĄSKIE 

HOSPICJUM DLA 

DZIECI

 0,0050Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214L75.12.Z0003018136421029079Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna w Rybniku

 0,0025Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1050Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,1050Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508
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 0,8890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 395,4480Metale żelazne1912023611463919492200808GUMAPOL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1 352,5200Tworzywa sztuczne i guma191204

 234,7000Tekstylia191208

 395,4480Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 2,3300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012777296926422210272MHT MECHANIKA 

PRECYZYJNA 

TADEUSZ HORNY

 0,0285Aluminium170402

 1,5750Aluminium1704022415128806391975771LUK&LUK AUTO 

SERWIS S.C. Ł. 

WINIARSKI, Ł. 

GURAZDA - SPÓŁKA 

CYWILNA ŁUKASZ 

WINIARSKI, ŁUKASZ 

GURAZDA

 5,1060Żelazo i stal170405

 2,0000Inne niewymienione odpady0402993674089529492217915FIRMA AXEL 

ORTHOPEDIC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,6800Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,3800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0024Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8000Zmywacz farb lub lakierów080121G50.20.A2705285656260001117PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

MOTOTECHNIKA 

BYTOM SPÓŁKA 

JAWNA M.PAMUŁA I 

J.HERMANN

 0,3800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte opony160103

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,2780Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,3000Szkło160120

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709372006381069723MARIAN KUCZIA 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090727166565531508805APTEKA - ŚW. 

ANTONIEGO - MARIA 

MOC

 0,0650Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092401741396412355827L.W.S.C. Jadwiga 

Lebda-Wyborny Apteka 

Rodzinna
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 8,9000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402222712914096340127435DOLEZYCH Sp.zo.o

 29,1300Odpady tworzyw sztucznych070213

 3,4800Inne niewymienione odpady120199

 97,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 8,8200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 36,5200Opakowania z drewna150103

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0390Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,2400Żelazo i stal170405

 0,3600Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401081503020065771135344KONOPKA ANDRZEJ 

FIRMA "DANIEL"

 0,1060Odpady z polerowania i wykańczania040109

 0,1120Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 0,0660Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,1080Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0030Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090035037186270010158APTEKA PRYWATNA 

LEGE ARTIS 

MAŁGORZATA PIJET

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801040722993655471390351MARIOLA 

SĘKOWSKA 

Medyczne Centrum 

Rehabilitacji i 

Wczesnej Stymulacji 

Ruchowej "ACTIVITA" 

ISPL

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032777632816472097671DURCZOK ADAM 

Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031500906109490998179SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

ORTOTRAUMA 

ROBERT 

MAŁOLEPSZY

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012416246626492223297CRYSTAL ALBUMS 

ANDRZEJ SŁOWIK

 0,4800Roztwory wybielaczy i kąpieli 

wybielająco - utrwalających

090105

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012736837056391652080"NHS" S.C.

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031602482566482366256PIOTR DZIURMAN 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

DENTYSTYCZNA

 0,0063Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092778322956491418811I.Apteka "Jurajska II" 

Beata Markowska 

42-400 

Zawiercie,ul.Sikorskieg

o 26,II.Zakład 

Usługowo-Handlowy 

Beata Markowska 42

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765887696491350958GAB. KOSM. "ELIZA" 

KAWOŃCZYK 

ELŻBIETA

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A2701444686371072652TRANS-REM-BUD 

Firma 

Transportowo-Handlow

a Janusz Ibek

 3,8600Zużyte opony160103

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,1000Płyny hamulcowe160113

 0,5000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 202,9200Metale żelazne160117

 0,0000Metale nieżelazne160118

 4,8900Tworzywa sztuczne160119

 2,3400Szkło160120
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 1,7300Inne niewymienione odpady160199

 3,6650Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0450Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703716095471054216NZOZ "ZDROWIE 

KOBIETY"

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033682892026481382655Bożena Dobrzyńska

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031501647515731074636GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

ŁUCZKIEWICZ

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112721995229540007281Gornośląska Wyższa 

Szkoła Handlowa 

im.W.Korfantego

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0604Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 2,9340Papier i tektura191201

 1,6768Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780607886272471449.A Brauner s.c. R. 

Brauner, A. Brauner, 

M. 

Brauner-Pałaszyńska

 0,0077Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031500567315731616965Gabinet 

Stomatologiczny 

Magdalena Hajdenrajch

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404151306381521554PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE FOTO 

FARM AGNIESZKA 

NOWOTNIK

 1,1600Opakowania z papieru i tektury1501012776658516321818227KSAR Spółka Jawna

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0061Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762956886331862075PIOTR 

WOJCIECHOWSKI 

STUDIO TATUAŻU 

ARTYSTYCZNEGO 

"D3XS". 

WYDAWNICTWO 

"KONTROWERS"

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092001041998442246742ARKADIA Sp. z o.o.

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082713974446421564789AUTO-MECHANIKA 

DIAGNOSTYKA 

ZYSEK JANUSZ

 0,4700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2000Tworzywa sztuczne170203

 1,6600Opakowania z papieru i tektury1501013502795906770066541EDEN SPRINGS 

Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością

 1,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,2730Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0700Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201822415421836452287865Ferma Drobiu Jan 

Haiduk

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032709438386421049449PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IRENA 

ROJEK-NOWAKOWS

KA

 0,3910Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083684332546511722329ZAKŁAD KOMUNALNY 

ŻORY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,2000Odpadowa papa170380

 21,6000Żelazo i stal170405

 0,1340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403638636492198599NZOZ 

"DENTYSTYKA"A.I 

D.NOWICCY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0080Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2728716819690062152GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

LEK.MED. PIOTR 

SZAFRANIEC

 0,2700Żelazo i stal1704052427894606252176670SEBASTIAN URGACZ 

ALEX GARAGE

 0,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102DG24.66.Z2712166106310100638EKOCHEM Sp. z o.o.

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162403635386492178881PRODUCENT 

ELEMENTÓW 

PREFABRYKOWANY

CH "BETONIARNIA 

KACZMAREK" PPHU 

S.C.

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031508100565730006957PRZYCHODNIA 

DENTYSTYCZNA 

LIPOWSKI PAWEŁ 

LIPOWSKI

 0,8600Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DJ28.11.B2200663135862148358Adient Seating Poland 

Sp. z o.o.

 0,4600Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,2800Osady i szlamy z fosforanowania110108

 15 585,6900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,3200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 13,5580Inne oleje hydrauliczne130113

 0,1600Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 372,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 29,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 175,0400Opakowania z drewna150103
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 104,4600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 9,0760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,2200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 29,7200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,3600Metale żelazne160117

 0,0640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,9600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7330Miedź, brąz, mosiądz170401

 50,7000  35.50Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 5,0000Zużyte opony1601030700079445481064185WULKANIZACJA 

Leszek Golec

 0,2910Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1250Opakowania z papieru i tektury1501012762553356311006640Miasto Gliwice

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0610Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

3484



 0,0640Zużyte opony160103

 0,0020Tworzywa sztuczne160119

 1,0830Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,1760Żelazo i stal170405

 0,0020Mieszaniny metali170407

 1,6500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053513068919451679441ALKAT Sp. z o.o.

 1,6500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,7000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1860Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 23,1800Żelazo i stal170405

 0,3200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

3485



 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032765511706451633495Gabinet Medycyny 

Estetycznej 

estetMACULA

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140013051446340132382METALE NIEŻELAZNE 

SP. Z O.O.

 0,0053Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032417396496272432231Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Barbara Kaczorowska

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2712683856461007954SAMODZIELNA 

PRACOWNIA 

DIAGNOSTYKI 

OBRAZOWEJ 

"TOMOGRAF" SP. Z 

O.O.

 0,5250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 6,9600Opakowania z papieru i tektury1501013513662499441732292SERPOL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,7850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

3486



 0,0520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130004968576510004632BANK SPÓŁDZIELCZY 

W ŻORACH

 0,0950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4 386,3700Płuczki i odpady wiertnicze z 

odwiertów wody słodkiej

0105041413091075213478780G-DRILLING SPÓŁKA 

AKCYJNA

 1 308,8800Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i 

odpady inne niż wymienione w 01 05 

05 i 01 05 06

010508

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703823305471046524Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

-Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Zielezińska

 0,1595Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030723197905482251073"DOM SPOKOJNEJ 

STAROŚCI W 

CIESZYNIE"

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032730261726471097841CENTRUM 

ORTODONCJI I 

MEDYCYNY 

ESTETYCZNEJ 

ELŻBIETA 

RATAJCZAK-KUBIAK

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,0240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082436768062220453176AUTO-KEMES Teresa 

Kępa

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

3487



 2,5000Zużyte opony160103

 0,1860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032775859746252166080DUO-DENTAL S.C. 

AGNIESZKA CZOK, 

IRENA SZYJA

 1,4850Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117DJ28.40.Z2718297546310102011Zakłady Mechaniczne 

Bumar Łabędy Sp. z o. 

o.

 34,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2 082,8000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 138,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 20,7000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 13,2000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 9,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 3,7000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 43,9000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 40,4710Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 83,7800Inne niewymienione odpady130899

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

3488



 7,5150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,5000Metale żelazne160117

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 0,7750Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 6,0000Inne niewymienione odpady160199

 0,5020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0430Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 11,0000Drewno170201

 1,3000Szkło170202

 1,7000Tworzywa sztuczne170203

 256,9000Żelazo i stal170405

 1,0000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,2000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 35,7000  29.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0420Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092420760276321026302Małgorzata Glimos

 1,0840Żelazo i stal1704053620248339542756756LOOB SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

3489



 2,7830Żelazo i stal1704050700240785480077754ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ W 

STRUMIENIU

 34,0900Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DB17.54.Z0000473615470169058"BEZALIN" S.A.

 38,0550Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych

040221

 23,7230Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,0620Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 49,5570Opakowania z papieru i tektury150101

 59,9790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,4790Opakowania z drewna150103

 0,0840Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,3880Metale żelazne160117

 0,0300Metale nieżelazne160118

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Aluminium170402

3490



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032723990146341625520Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Bożena Kulejewska

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032428863709542508550STUDIO URODY 

JOANNA FALIŃSKA

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030729005559372118955PRAKTYKA 

LEKARSKA Marcin 

Nowak

 0,1490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032764579906521574451Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Praktyka Lekarza 

Rodzinnego 

"PORADNIA LEKARZA 

RODZINNEGO"

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2400113546482522443NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ  

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA SANMED  

A.SMYK, 

D.OLBRYCHT 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

3491



 0,0800Opakowania z papieru i tektury1501012436701006472569667"DETAL KOZIELSKI" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731501626341993554NZOZ SYNAPSIS

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703869309371181779GABINET 

KOSMETYCZNY-FRYZ

JERSKI HANDEL 

ART.PRZEM.PIECHUL

A-STANIEK TERESA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,8100Żelazo i stal170405A01.41.B2409399036381741505MIEJSKI ZAKŁAD 

ZIELENI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032435488016462933841INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JUSTYNA 

SZYMCZAK, ESTEO

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032434461826472568395NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"REHABILITACJA DLA 

WSZYSTKICH" 

W.SERWOTKA & 

L.MICHAŁEK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

3492



 0,0289Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182762858276491922981POWIATOWY 

ZARZĄD DRÓG W 

ZAWIERCIU

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180000613326340126281INSTAL INŻYNIERIA 

PRZEMYSŁOWA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 16,3000Żelazo i stal170405

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2716785976481043746NZOZ "JO-DENT"

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033674559406312670831RABBIT NAILS Ewa 

Żołnierczyk

 14,0000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A2720189056250018837HEH Zakład 

Przetwórstwa 

Mięsnego s.j.

 0,7000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

3493



 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania ze szkła150107

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 835,0000  0.75Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,9600Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2783330746311586726PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

"PANACEUM" 

MAŁGORZATA 

ZIMNA-WALCZAK

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782898587732221945PRYWATNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

ANETA PAWLIK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781339906331805396GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"MARE-DENT" 

KOŚCIELNY 

MARZENA

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032409311905481380992OCHODEK ANNA 

AFRODYTA Salon 

Zdrowia i Urody

3494



 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033627751145482671013Seweryn Owczarzy

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,8000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117O90.02.Z2769196346272400372STAROL Sp. z o.o.

 79,1400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 36,3800Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 417,3000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 341,2700Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 96,4800Opakowania z drewna150103

 1,9000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,4500Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

3495



 4,7000Metale żelazne160117

 1,0050Tworzywa sztuczne160119

 0,2700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2540Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,4000  0.23Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 23,2500Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 4,3800Inne niewymienione odpady160799

 4 001,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 59,2150Żelazo i stal170405

 1,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 11,1020Papier i tektura191201

 1 631,3770Metale żelazne191202

 0,0150Szkło191205

 12,3400Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 17 759,1300Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 36 065,7300Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

3496



 16 664,4600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 164,9600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 23,3000Opakowania z papieru i tektury1501011514898869490730815IWBUD IWONA 

SZCZERBA

 0,0390Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161515254125751025871POWIATOWY URZĄD 

PRACY W LUBLIŃCU

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2779087339542418373NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARZA 

RODZINNEGO S.C. 

BEATA BUDZIŃSKA, 

SYLWIA 

RATKA-ZAGALSKA

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6720Zużyte opony1601031503723899491470256WOJEWÓDZKI 

OŚRODEK RUCHU 

DROGOWEGO W 

CZĘSTOCHOWIE

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732848856341606971NZOZ Praktyka 

Lekarza Rodzinnego 

E.Kelm

 1,6160Opakowania z papieru i tektury1501012434728775732848838BLAKPOL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNOSC

Iˇ

 0,2240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

3497



 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2718464396521017319SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.MED.WOJCIECH 

TOKARZEWSKI 

SPECJALISTA 

CHIRURG

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032715902536461105763GABINET 

WETERYNARYJNY 

ANNA MICHALIK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 10,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.21.A2727973646460009023Przedsiębiorstwo 

Komuniakcji Miejskiej 

Sp. z o.o.

 1,5900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0900Filtry olejowe160107

 10,2800Metale żelazne160117

 0,7000Tworzywa sztuczne160119

 1,8600Szkło160120
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 0,7700Inne niewymienione elementy160122

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4810Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0816Opakowania z tworzyw sztucznych1501022436702296251323399Firma Handlowo 

Usługowa "Krzyś" 

Grażyna Warmuzińska

 0,0012Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022416321016351038238"BIANCO" MONIKA 

KALABIS-MUCOWSK

A

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0590Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111DJ28.51.Z2402656236462708162CHROMET II Sp. z o.o.

 0,0450Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 25,9800Żelazo i stal170405

 0,0100Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803123637436886381814167ARTISCO sp. z o.o.

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3,1400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

3499



 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032767409646471593652NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO 

KRZYSZTOF COGIEL

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0330Opakowania z tekstyliów1501094732282487292596367E&J Sp. z o.o.

 0,0380Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,4200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205O90.02.Z2727588106480000290Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

 1 541,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 4 243,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 93,6000Opakowania z drewna150103

 97,6000Opakowania z metali150104

 2 339,5000Opakowania ze szkła150107

 23,9000Zużyte opony160103

 0,6500Filtry olejowe160107

 0,4320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

3500



 22 583,9000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 6 499,7000Inne niewymienione odpady190599

 28,8000Papier i tektura191201

 82,8000Metale żelazne191202

 4 871,3000Tworzywa sztuczne i guma191204

 21 214,7000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 57 691,7000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032782630149542307076POLIKLINIKA 

STOMATOLOGICZNA 

JOANNA 

URBAN-ŚWIĘS

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 7,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701071422128645242698975SL SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,6800Odpadowa papa170380

 56,0800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 10 216,3000Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

0104122408770886312555544SILESIA ASFALTY Sp. 

z o.o.

 0,0600Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

3501



 0,1400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030728188079372375126ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MEDYK" S.C. ALICJA 

KUCZMIERCZYK-ELH

ASSAN HUSSAM 

ELHASSAN

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182407560546521685417LUBRICANT POLSKA 

Sp. z o.o.

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.62.Z0004526995770404463Spóldzielnia inwalidów 

"GALMET"  Z.P.Ch.

 0,2000Miedź, brąz, mosiądz170401

 22,8000Żelazo i stal170405

 0,4570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022433772226452538497SIGA SERWIS SP. Z 

O. O.

 6,5000  0.39Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 35,8800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 7,6200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 31,0400Żelazo i stal170405

 8,6200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0980Opakowania z tworzyw sztucznych1501021520588009491574725PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"LUX-MEBEL" 

TKACZYK MAREK

3502



 3,5400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052700063876251008723Firma Handlowa 

STELMAX Piotr 

Stelmach

 20,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 9,5300Zużyte opony160103

 1 746,1800Metale żelazne160117

 0,1000Metale nieżelazne160118

 32,1600Tworzywa sztuczne160119

 18,8800Skratki190801O90.03.Z2729799356471774460Oczyszczalnia 

Ścieków Pszów

 3,0000Zawartość piaskowników190802

 1 207,2500  345.94Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032401582416452373837NZOZ 

"STOMATOLOGIA 

BIENEK" S.C.

 0,0088Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030400017707541722702ZGROMADZENIE 

SIÓSTR SZKOLNYCH 

DE NOTRE DAME, 

PROWINCJA POLSKA

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766381486441075326GABINET 

SPECJALISTYCZNY 

GINEKOLOG JAN 

ROSZKOWSKI

3503



 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032781783146252234261NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

MESIODENS TOMASZ 

JAROS

 121,7600Opakowania z papieru i tektury1501012760704756252027473RECYKLING 

Wojkowice Sp. z o.o.

 445,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,7600Opakowania z metali150104

 49,2600Opakowania ze szkła150107

 603,1700Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 8 228,4700Opakowania z metali150104DK29.56.B1503901115731709431PU-H CENTER Edyta 

Sołtys

 5 082,5140Metale żelazne191202

 83,2300Metale nieżelazne191203

 1 766,5900Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 4 071,6780Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 0,0590Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603802429580009372663227DU-KAP SPÓŁKA 

CYWILNA KAPUSTKA 

JACEK, DURAJ 

KRYSTIAN

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132417941405732816991CZĘSTOCHOWSKIE 

BIURO GEODEZJI I 

TERENÓW ROLNYCH 

W CZĘSTOCHOWIE

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032411711956441074781RZOŃCA JOLANTA 

GABINET 

KOSMETYCZNY 

"ESTIMA"

 27 032,2960Odpady żelaza i stali191001DN37.10.Z0925003505562304251CRONIMET PL Sp. z 

o.o.

 214,0230Odpady metali nieżelaznych191002

 7,4800Papier i tektura191201

 0,0284Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402071526321834918PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA I 

STOMATOLOGICZNA 

JUSTYNA 

WITALIŃSKA-ŁABUZE

K

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034732224937261718177SZÓSTY ZMYSŁ EWA 

LASOTA

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033676328106252400475STREFA PIĘKNA 

Anna Czapla

 1,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132783283926482514610AV TECHNIKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,4200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801022435256166482602225AL DENTE 

STOMATOLOGIA 

SYLWIA CYBULSKA

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703833579371031459LESZEK RACZEK 

PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY

 4 800,5300Papier i tektura191201O90.02.Z0166380555213114842RHEUS LOGISTICS 

DATA OFFICE 

SPÓŁKA Z O.O. 

(dawniej REMONDIS 

DATA OFFICE 

SPÓŁKA Z.O.O )

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032403004956462413171BARTOSZ 

CHMIELNICKI 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 15,0600Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402221502923195730013733Wytwórnia Włóknin 

Technicznych Zbigniew 

Hamala

3506



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762349716291815507PHU DARIUSZ 

CHWASTEK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033670898089691559185Salon Urody Ewelina 

Mazur

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022432903665471206790Lecznica weterynaryjna 

Karpacka lek.wet. Ewa 

Dobija

 0,1600Zgary z hutnictwa żelaza1002802735265036511535053HORN & CO POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 51,4000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 10,4800Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 2,5020Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112151983184PRINT-GLASS Piotr 

Sypek

 0,5320Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1520Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140007225559542278995PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO-P

EDAGOGICZNA NR 3

 0,5110Opakowania z papieru i tektury1501010027547955730200464PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE HPA 

AGA 

IMPORT-EKSPORT 

JERZY KIEDOS

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0190Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0840Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521835285741900159Rafał Drynda 

Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna

 1 615,0000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

1702049712112809241654995Stanisław 

ŁUKASIEWICZ 

ECO-BAZA 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE

 1,4030Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082906534806621046800JAROSŁAW TURCZYN 

TUREX

 0,1210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,5020Zużyte opony160103

 0,2990Filtry olejowe160107

 0,1670Płyny hamulcowe160113

 0,7310Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 176,1800Metale żelazne160117
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 10,6660Metale nieżelazne160118

 10,4800Tworzywa sztuczne160119

 3,7820Szkło160120

 2,2820Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1530Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,7300Metale żelazne1601172407003906272618303PROXIMUS S.A.

 0,0690Aluminium170402

 0,9850Żelazo i stal170405

 0,2072Opakowania z papieru i tektury1501012416018796443165080RYZA MAŁGORZATA 

SKLEP 

OGÓLNOSPOŻYWCZ

Y

 0,0044Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012404918516331628617HODOWLA DROBIU 

SKUBISZ WIESŁAW

 0,0960Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DM34.10.A2409525135472091774FCA POWERTRAIN 

POLAND Sp. z o.o.

 0,4000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1880Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 723,0000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 489,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2 019,8000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 505,4000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3 273,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 71,0000Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118
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 1,4000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,2000Inne niewymienione odpady120199

 1 189,0000  0.34Wodne ciecze myjące120301

 3,2850Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,5420Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 185,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 51,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 28,5000Opakowania z drewna150103

 9,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,0000Opakowania ze szkła150107

 0,1550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0730Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,6650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 30,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0370Filtry olejowe160107

 1,8000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115
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 71,3000Metale żelazne160117

 46,7000Metale nieżelazne160118

 24,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,6000Inne niewymienione elementy160122

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Zużyte katalizatory zawierające metale 

przejściowe lub ich związki inne niż 

wymienione w 16 08 02

160803

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032768925626312291826"MED-POZ" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030703819675471608241Gabinet 

Laryngologiczny 

Zbigniew ¦wierczyński

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032732353846481821310NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

DENTLANDIA BEATA 

ŚWIERCZEWSKA-PA

RAFINIAK

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090704731615470084801APTEKA ŚW. 

BARBARY SPÓŁKA 

JAWNA JAKUBIEC
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 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205E41.00.B1515145845771776416Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o.

 0,3900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0140Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0230Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 7,2200Żelazo i stal170405

 47,6000Skratki190801

 26,5300Zawartość piaskowników190802

 4 558,2500  797.81Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901012775029658941982347Przychodnia 

Weterynaryjna 

Jarosław Birecki

 0,0600Roztwory utrwalaczy090104

 0,0280Zużyte opony160103

 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,1280Aluminium1704021509760585751001327PPHU ELEKTRYCY 

A.A. Gabor sp. j.

3512



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032413604606452223807SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ZUZANNA 

SZULC-PLUTA

 24,1400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203DA15.13.B1521469355732552753Harciarek Eurodarm 

Polska s.j.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766602196341971937Praktyka 

Stomatologiczna 

Joanna Rybak

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032404798805771315661GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ILONA GRABOWSKA

 0,0021Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030727164559371437776MARIA RYCZEK  

MOBILNE USŁUGI 

KOSMETYCZNE

 0,0451Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.03.Z2711185106391005788STOLARSTWO 

USŁUGI 

POGRZEBOWE 

GERARD PIENTKA
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 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162401332586472488555ZESPÓŁ 

SZKOLNO-PRZEDSZK

OLNY NR 1

 1,9300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052779145216311075948PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWE STOLDREW 

JAN PURYMSKI

 0,2400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0000Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0650Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z metali150104

 0,0420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Szkło170202

 0,0000Inne odpady z budowy, remontów i 

demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne

170903

 0,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,8670Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081521157006262165432WARSZTAT 

SAMOCHODOWY 

ANDRZEJ KLYTA

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0640Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5400Żelazo i stal170405

 0,1030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032733467876351022852PRYWATNA 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

BEATA 

CHMIELOWSKA

 3,9600Opakowania z papieru i tektury150101G51.19.Z0722717575471871576"FORCH POLSKA" Sp. 

z o.o.

 1,5000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1200Zużyte opony160103

 0,1260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092419868626331962569Apteka Centrum 

MARCIN STOKŁOSA

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032776180186252171827LEKARZ KEMPIŃSKI 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182781175256272490441EXELES SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 76,6040Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,0200Gruz ceglany170102

 114,9600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,2800Odpadowa papa170380

 51,1660Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050023477595420000162"ADAMPOL" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 1,8400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,7050Filtry olejowe160107

 0,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052768747656511008684SOBIK MICHAŁ
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766649966462442913J. ZŁOMAŃCZYK, A. 

KOZUB 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

OPIEKA 

PIELĘGNIARSKA W 

ŚRODOWISKU 

WYCHOWANIA I 

NAUCZANIA

 1,5100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081507885695751002806PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-PRODUK

CYJNE "LECH" 

LESZEK ŻUK

 8,2780Zużyte opony160103

 0,0210Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 1,3000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 371,5500Metale żelazne160117

 16,2430Metale nieżelazne160118

 3,9200Tworzywa sztuczne160119

 1,1500Szkło160120

 3,4520Inne niewymienione elementy160122

 5,3990Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4290Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032762691206451006539Studio Kosmetyki 

Laserowej "COCO" 

Ewa Pawlak
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 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082780238306342484903MASZYNY I 

KONSTRUKCJE 

PRZEMYSŁOWE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1000Inne niewymienione odpady160199

 2,5000Popioły lotne z węgla1001020034470036340131170Przedsiebiorstwo Usług 

Klimatyzacyjnych z 

serwisem HIROSS  Sp. 

z o.o.

 0,0480Freony, HCFC, HFC140601

 0,1250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Zużyte opony160103

 3,6810Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1800Drewno170201

 0,2390Tworzywa sztuczne170203

 5,2200Żelazo i stal170405

 261,0400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.87.Z2766815176332014478Prymat Sp. z o.o.

 20,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 1,2800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 107,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 49,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 55,8600Opakowania z drewna150103

 459,0000Opakowania wielomateriałowe150105

 27,8400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 10,5400Opakowania ze szkła150107

 2,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1200Elementy zawierające PCB160109

 0,4200Inne niewymienione odpady160199

 1,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 25,6800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2280Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0036Aluminium170402

 12,2540Żelazo i stal170405

 1,2200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0021Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032766353516481538608INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA KUDŁA 

MAREK

 115,6200Żelazo i stal170405DN37.10.Z240763864GLINMET KRZYSZTOF 

JANOSZEK

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033609531036262900653Salon Kosmetyczny 

"EUGENIA"

 1,8300Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107G51.53.B0704555595470171173PHI "PAMAR" 

SPÓŁKA JAWNA 

ŁYSZCZEK MARIUSZ, 

ŁYSZCZEK PAWEŁ

 0,9200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216000351768632-000-00-22GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA"

 0,8900Papier i tektura191201
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 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092710186596490004579Apteka Prywatna 

Danuta 

Jędralska-Jurczak, 

Józefa Otrębska s.c

 0,0110Freony, HCFC, HFC1406012403720466311276581Marcin Franz

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780788316292254092"SANTE" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7030Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082414682746351807642F.H.U. SW PARTNER 

SEMENIUK Sp. z o.o.

 0,1400Filtry olejowe160107

 30,2700Metale żelazne1912023619991428522614633ARW BALTIC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 20 323,5570Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 999,0530Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0050Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803171521428609491876538N.Z.O.Z. 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

HIPOKRATES II S.C.

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132430566015472144275WAGA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

NIP

Dział 2. Odbieranie odpadów komunalnych

Kod 

odpadów

Rodzaj 

prowadzonej 

działalności 

wg. 

klasyfikacji 

PKD

REGONPosiadacz 

odpadów

Rodzaj odpadów

Masa 

odpadów

Sucha 

masa 

odpadów

Masa odebranych odpadów [Mg]

masa 

odpadów

sucha 

masa 

odpadów

ogółem w tym 

gospod.d

omowych

Liczba 

obsługiwanych 

właścicieli 

nieruchomości

ogółem w tym z gospodarstw 

domowych

Masa wytworzonych odpadów [Mg]

Sucha masa 

odpadów

Masa odpadów

Rodzaj odpadówPosiadacz odpadów REGONNIP Rodzaj prowadzonej 

działalności wg. 

klasyfikacji PKD

Kod 

odpadów

Dział 3. Zbieranie odpadów

Opakowania z papieru i tektury1501013606363776461989348CONVERT - 

SUROWCE WTÓRNE 

ŻANETA KOZUB

 85,8300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,7800

Opakowania z metali150104  0,6760

Metale żelazne160117  1,0300

Metale nieżelazne160118  16,7570
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Opakowania ze szkła150107O90.02.Z0001509986270011896Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej w 

Świętochłowicach

 429,7800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,8810

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,6600

Gruz ceglany170102  368,7400

Odpadowa papa170380  0,5000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0310

Urządzenia zawierające freony200123  1,1960

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  0,1780

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,0800

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  1,0010

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,5360

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,6590

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  4,9360

Odpady ulegające biodegradacji200201  57,6400

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  70,9600

Odpady wielkogabarytowe200307  248,0100

Odpady tworzyw sztucznych070213DN37.20.Z1521266905732536369T.M.T. - PLAST s.c. 

Tadeusz, Mariusz, 

Tomasz Gurtman

 25,4000
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Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  397,9660

Tworzywa sztuczne160119  0,1980

Baterie i akumulatory ołowiowe160601DL31.40.Z2405131566312453625LINK Energy Solutions 

A.Czyrnek (dawniej 

"LINK" Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

Agnieszka Czyrnek)

 27,2700

Inne niewymienione odpady0601990220432006922074145BARBARA KUBÓW 

EKO-LEGIS

 1 324,3200

Inne niewymienione odpady060399  1 381,7600

Inne niewymienione odpady061099  2 993,1200

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  93,6500

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  306,5300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  63,0600

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  3,9400

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,1020

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0450

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0200

Tworzywa sztuczne170203  7,1800

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,5100

Minerały (np. piasek, kamienie)1912093623800315482617700PUH EKPOL PAULINA 

KAJSTURA

 2 237,1000
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Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  2 590,9400

Żelazo i stal170405F45.21.A2725948336451015478Skład Kolonialny 

Janusz Walosczyk

 15,8550

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110G52.48.F2769283206391444186GALLI LUDWIK F.H.U. 

"AGRO-MARKET"- 

ZAOPATRZENIE 

ROLNICTWA I 

OGRODNICTWA

 0,5500

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z2765346806341835571F.H.U. Skup i 

Sprzedaż Surowców 

Wtórnych Paweł 

Wodnicki

 0,1000

Opakowania z metali150104  0,0100

Miedź, brąz, mosiądz170401  11,7480

Aluminium170402  15,7510

Ołów170403  0,7200

Cynk170404  2,9150

Żelazo i stal170405  7 289,6720

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032434397566462932600Bartosz Baron Skup 

Surowców Wtórnych

 3,1925

Opakowania z papieru i tektury150101  45,2760

Opakowania z metali150104  25,6250

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  21,4795

Miedź, brąz, mosiądz170401  38,3770

Aluminium170402  51,3485

Ołów170403  9,0280

Cynk170404  2,4975

Żelazo i stal170405  1 324,6035

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  23,9490

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201021521068065771162507DAR STAL DARIUSZ 

ZAŁAWA

 221,9340

Metale żelazne160117G51.57.Z2705348096260010211Zakład Skupu i 

Przerobu Surowców 

Wtórnych Transport  

PŁASZCZYK 

STANISŁAW

 3,3000

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,4876

Aluminium170402  13,1484

Żelazo i stal170405  308,5838
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501022430322625482661078HASTRANS KONRAD 

SWOBODA I MARCIN 

RASZKA SPÓŁKA 

CYWILNA

 2,7510

Papier i tektura191201  511,4900

Papier i tektura200101  108,4900

Odpady z nieprzetworzonych 

włókien tekstylnych

0402211514787535731251699FIRMA 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWA 

"TRANS-TEX BIS" 

RENATA GAUDY

 4,0000

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  11,5600

Inne niewymienione odpady040299  0,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,5700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,6300

Opakowania z papieru i tektury1501011509269075730027557KOCOT ANDRZEJ 

P.P.H.U. ANKOPOL

 189,9100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  851,4680

Opakowania z papieru i tektury1501013656894216472575797RECYKLING 

POŁUDNIE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1 194,0900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  357,5400

Opakowania ze szkła150107  22,8020

Miedź, brąz, mosiądz1704012762610926451885570"RAVIS" PIOTR 

RAKWIC

 10,5700

Aluminium170402  43,8290

Ołów170403  1,4710

Cynk170404  1,3230

Żelazo i stal170405  972,4900

Opakowania z metali150104G51.57.Z2711605412220013477SKUP I ROZBIÓRKA 

KABLI GRZEGORZ 

FRITSCH

 1,0290

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,6220

Aluminium170402  1,6200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2776517909541446551INTERSTAL Wróbel 

Krzysztof (dawniej 

KRIS, Katowice, ul. 

Adama 38/24)

 8 046,4000

Opakowania z papieru i tektury150101  8,4600
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Opakowania z metali150104  5,6590

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  8,9800

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,7830

Aluminium170402  9,2470

Ołów170403  2,5360

Cynk170404  2,6800

Żelazo i stal170405  2 485,0050

Papier i tektura191201  45,2000

Papier i tektura200101  0,0400

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303080727993989372363991EKO-WTÓR Sp.zo.o  5 012,5000

Opakowania z papieru i tektury150101  729,8000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  7 504,4000

Opakowania z drewna150103  61,7000

Opakowania z metali150104  3,2000

Opakowania wielomateriałowe150105  26,6000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  46,6000

Aluminium170402  34,1000

Papier i tektura191201  698,2000

Opakowania z metali150104G51.57.Z2719236546420017803Firma Handlowo 

Usługowa Genowefa 

Wróbel

 0,8610

Metale nieżelazne160118  0,0790

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,4730

Aluminium170402  0,4060

Cynk170404  0,0290

Żelazo i stal170405  0,0600

Opakowania z papieru i tektury1501012434376745472125272FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA EKO-SYSTEM 

Sebastian Patelski

 52,7200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  12,3900

Papier i tektura191201  16,4000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012431583425532512074METALIK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 62,4320

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  725,7670

Opakowania z metali150104  302,8280
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Zużyte opony160103  15,2590

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  834,3950

Metale żelazne160117  128,2450

Metale nieżelazne160118  11,6410

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  37,8190

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  29,0340

Miedź, brąz, mosiądz170401  155,6420

Aluminium170402  374,8210

Ołów170403  5,8660

Cynk170404  7,2920

Żelazo i stal170405  4 644,3030

Cyna170406  0,1420

Mieszaniny metali170407  16,4260

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  10,7240

Metale żelazne191202  0,0040

Metale nieżelazne191203  5,2970

Żużle z procesów wytapiania 

(wielkopiecowe, stalownicze)

100201146448196TMS International 

Poland Sp. z o.o.

(TUBE CITY IMS 

POLAND SP Z O O)

 701 644,6100

Inne niewymienione odpady100299  250 863,4600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  53 978,3960

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  36 194,2450

Odpady spawalnicze120113  144,5000

Inne niewymienione odpady120199  29 432,3100

Opakowania z metali150104  4 804,1460

Metale żelazne160117  7 014,7950

Żelazo i stal170405  214 703,1670

Odpady żelaza i stali191001  41 971,5300

Metale żelazne191202  188 858,1970

Metale200140  195,0500

Opakowania wielomateriałowe1501050084374696422323556HOSSA Sp. z o.o.  0,1000

Zużyte opony160103  12,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  22,8000

Gruz ceglany170102  9,3000
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Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  8,5000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  535,9000

Szkło170202  4,0000

Odpadowa papa170380  122,9000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  37,5000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  442,6000

Papier i tektura200101  82,6000

Szkło200102  3,5000

Tworzywa sztuczne200139  11,6000

Metale200140  0,6000

Odpady ulegające biodegradacji200201  179,5000

Odpady wielkogabarytowe200307  608,9000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.90.Z2710692956340140772P.P.H.U. 

MEGA-TRANS Sp. z 

o.o.

 1 146,9000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  414,0000

Inne niewymienione odpady120199  1 425,4000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,2000

Żelazo i stal170405  16 705,1000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2723926505470131736"WTÓRBET" II  

Bronisław Koźbiał

 0,7990

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  12,7300

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  469,9000

Opakowania z metali150104  0,5020

Metale nieżelazne160118  272,2850

Miedź, brąz, mosiądz170401  170,5900

Aluminium170402  5 077,5500

Ołów170403  0,1720

Cynk170404  1,5860

Żelazo i stal170405  46,7010

Cyna170406  0,0040
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Mieszaniny metali170407  1,3120

Metale żelazne191202  1,1500

Metale nieżelazne191203  58,3090

Metale200140  30,1060

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501022436065276423186765PROFIL PATRYK 

PELCZARSKI

 3,7690

Inne niewymienione odpady1008990108627685211010771Sandvik Polska Sp. z 

o.o.

 5,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,5000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,0000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  2,7000

Inne niewymienione odpady120199  2,4000

Żelazo i stal170405  0,2000

Mieszaniny metali170407  0,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012416838316311640348Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

ANWI-STAL Wiesław 

Olejniczak

 0,2800

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,2800

Odpady spawalnicze120113  0,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  41,2060

Opakowania z metali150104  12,1900

Metale nieżelazne160118  4,4770

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,8630

Miedź, brąz, mosiądz170401  28,2290

Aluminium170402  41,0160

Ołów170403  0,1020

Cynk170404  1,2660

Żelazo i stal170405  1 369,4550

Cyna170406  0,0210

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,5500

Papier i tektura191201  41,7350

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032419783196292265196JURMET JUSTYNA 

SZCZEPEK

 0,5170

Opakowania z papieru i tektury150101  123,0080

Opakowania z metali150104  22,9720

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,4500

Miedź, brąz, mosiądz170401  102,2770
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Aluminium170402  119,4170

Ołów170403  25,2750

Cynk170404  5,9360

Żelazo i stal170405  1 261,7500

Mieszaniny metali170407  17,4640

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  7,1510

Papier i tektura191201  227,3330

Metale nieżelazne191203  1,1650

Opakowania z metali1501042779547916271219050FUH Punkt Skupu 

Złomu Sybila 

Kik-Maślanka

 19,3210

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,1680

Miedź, brąz, mosiądz170401  50,0630

Aluminium170402  36,1200

Ołów170403  2,4310

Żelazo i stal170405  2 779,8200

Papier i tektura191201  88,2300

Zgary z wytopu inne niż 

wymienione w 10 03 15

1003162402392935741305385"AVICO" 

ALEKSANDRA 

GIDZIELA-GROCHOWI

NA

 74,3000

Zgary i żużle odlewnicze101003  2 833,0000

Popiół cynkowy110502  15,2000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0000

Opakowania z metali150104  5,4850

Metale żelazne160117  0,0700

Metale nieżelazne160118  0,0400

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,4900

Aluminium170402  61,6600

Ołów170403  4,6700

Cynk170404  1,5300

Żelazo i stal170405  917,8000

Mieszaniny metali170407  3,9200

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  73,9300

Odpady żelaza i stali191001  1 593,0000

Metale żelazne191202  1 692,0000

Metale nieżelazne191203  124,6000

Tworzywa sztuczne i guma191204  13,6600

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

1201042413123716521647842Łukasz Foltak  0,2460

Cyna170406  3,0390
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Mieszaniny metali170407  0,5010

Odpady żelaza i stali191001  0,0280

Metale nieżelazne191203  0,4110

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181CB14.11.Z8902541168851000145Kopalnie Surowców 

Skalnych w Bartnicy 

Sp. z o.o.

 2 452,5000

Opakowania z metali1501042402939735751553340P.U.H. WTÓR-ZŁOM 

JANINA ĆWIELĄG

 1,8320

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,0830

Aluminium170402  6,4200

Ołów170403  7,8920

Żelazo i stal170405  262,4350

Papier i tektura2001012767827506461365263 JAROSŁAW 

PIEKLARZ FHU 

"META"

 76,2900

Metale200140  175,7680

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012430045449372663776F.H. ZŁOMU GÓRA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AK

CYJNA

 24,4560

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  3,1520

Opakowania z papieru i tektury150101  80,6360

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  12,8840

Opakowania z metali150104  13,3160

Metale żelazne160117  1,0700

Metale nieżelazne160118  5,5730

Tworzywa sztuczne160119  0,3000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  36,1390

Miedź, brąz, mosiądz170401  24,0590

Aluminium170402  110,7030

Ołów170403  6,6280

Cynk170404  2,2950

Żelazo i stal170405  1 365,6920

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,5280

Papier i tektura191201  39,6560

Tworzywa sztuczne i guma191204  5,5700

Odpady tworzyw sztucznych0702133812296936452557738PREMEDIA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 15,2130
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Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  14,1160

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  32,4310

Tworzywa sztuczne170203  7,9550

Tworzywa sztuczne i guma191204  29,1000

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201043630767725482509092JAN KISIAŁA FOL 

PAK

 28,2200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012781420786341130528GOSTAL JERZY GOLA  2 432,8400

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 447,3800

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  304,9700

Żelazo i stal170405  23,0200

Metale żelazne191202  898,5200

Odpady tworzyw sztucznych0702131521409735741914279I P S PPHU Jarosław 

Sitek

 688,5830

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  109,3860

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  8,6620

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032428025006431762172ZEUSMET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 24,4740

Aluminium170402  43,3000

Metale nieżelazne191203  281,0150

Tworzywa sztuczne i guma191204  23,2400

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  22,1400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501022410704886511687892KAPADORA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 318,7600

Zużyte opony160103  20,3200

Tworzywa sztuczne i guma191204  51 615,6700
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Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  28 485,2000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  302,5200

Wybrakowane wyroby żeliwne100980G51.57.Z2760782126491459431P.P.H.U. "TOM-POL" 

Tomasz Osys

 7,1000

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,5000

Aluminium170402  10,2000

Ołów170403  0,2000

Cynk170404  0,5000

Żelazo i stal170405  388,8000

Papier i tektura191201  1,5000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  8,6000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  8,5000

Zgorzelina walcownicza1002102404175769542565281STEELPOL Sp. z o.o.  25,8600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  132,9000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  116,9600

Opakowania z metali150104  1,4800

Metale żelazne160117  363,8900

Żelazo i stal170405  4 821,2010

Odpady żelaza i stali191001  1,0160

Metale żelazne191202  70,0800

Tworzywa sztuczne i guma191204  9,3800

Szkło191205  163,6800

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602140115737532220009866POLSO II Sp. z o.o.  0,7550

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0030

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602162409209386443077306Agnieszka Pielak 

zatuszuj.pl

 0,5000
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Opakowania z papieru i tektury1501011521090935731510178FIRMA USŁUGOWA 

MA-KAR 

BŁACHOWICZ PIOTR

 183,5280

Opakowania z metali150104  15,6720

Metale nieżelazne160118  0,1060

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,2030

Aluminium170402  14,1920

Ołów170403  0,0880

Cynk170404  0,4160

Żelazo i stal170405  515,3100

Cyna170406  0,0010

Mieszaniny metali170407  2,6720

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1850

Opakowania z metali1501043400043459562151453MRJ METAL 

RECYCLING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0203042764734286511138719Formeco Alicja Gołka  21,5400

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  68,9800

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  33,0900

Odpady tworzyw sztucznych070213  17,6300

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  121,8800

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  50,9600

Inne niewymienione odpady120199  30,2000

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  323,3000

Inne niewymienione odpady160799  25,3600

Odpadowa papa170380  20,3000

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  95,6400  81,0400

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1 497,3000

Aluminium1704021412177475342375148EXTRAL Sp. z o.o.  7,0240
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Opakowania z papieru i tektury1501013689343356511722766STEELTECH SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 944,1000

Opakowania z metali150104  0,3000

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,2000

Aluminium170402  5,5000

Żelazo i stal170405  101,7000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

1001012413809645482605223MIEJSKI ZARZĄD 

DRÓG

 133,6500

Odpady ulegające biodegradacji200201  6,2500

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  15,0000

Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych

200306  6,0000  3,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012706476206310001706SKUP I SPRZEDAŻ 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH RYSZRD 

KUJAWA

 75,7800

Żelazo i stal170405  930,0800

Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B2782267346311464638PHU AT-TRANS 

Arkadiusz Tworek

 98,0700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  555,4800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012734045336431548042PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

BIGSTAL 

KOWALEWSKA 

JOLANTA

 1,4800

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,3400

Opakowania z metali150104  41,2100

Metale nieżelazne160118  3,5000

Miedź, brąz, mosiądz170401  66,0100

Aluminium170402  46,8400

Ołów170403  4,3500

Cynk170404  2,7300

Żelazo i stal170405  362,7400

Cyna170406  0,1700

Metale200140  0,4700

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201033805247705482657510FHU. Kubaczka Marcin  0,0100

Opakowania z metali150104  0,4100
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Metale żelazne160117  0,1100

Metale nieżelazne160118  0,0300

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1100

Aluminium170402  0,2800

Ołów170403  0,0000

Cynk170404  0,0200

Żelazo i stal170405  37,2600

Opakowania z metali1501042727505696441051225Firma FELIKS Adam 

Patoła

 4,9949

Metale nieżelazne160118  0,7160

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,6300

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,3399

Aluminium170402  8,3167

Ołów170403  0,2327

Cynk170404  0,5806

Żelazo i stal170405  261,6720

Metale200140  1,1180

Opakowania z metali1501041501209959490925826ZBIGNIEW STROJEC 

P.H.U. "ZBYSZKO"

 0,4300

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,6100

Aluminium170402  0,4500

Ołów170403  0,0010

Żelazo i stal170405  56,7100

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012434754105472031708ANPOL Marek 

Ponikiewski

 184,5180

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  7,5360

Opakowania z metali150104  86,1140

Metale żelazne160117  730,0330

Metale nieżelazne160118  36,4550

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0770

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  38,1460

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  1,6940

Miedź, brąz, mosiądz170401  24,4920

Aluminium170402  126,7120

Ołów170403  0,6980

Cynk170404  12,0940

Żelazo i stal170405  4 128,1700

Cyna170406  0,0070

Mieszaniny metali170407  0,9440
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Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  10,4360

Metale żelazne191202  78,9900

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1140

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

0402222405301149372206501ZEDAM - TOMASZ 

MICHAŁ ZARZECKI

 120,2560

Opakowania z papieru i tektury150101  95,5800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  65,1570

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  2,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012766617856291882550ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY "PIONIER" KUBIK 

PATRYCJA

 6,6000

Opakowania z metali150104  250,0000

Metale żelazne160117  271,2000

Żelazo i stal170405  3 740,7000

Metale żelazne191202  904,9000

Żużle odlewnicze1009033690135546272754532TRI-MAR Sp. z o.o. 

Sp. k.

 25,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  716,1200

Żelazo i stal170405  7 151,0300

Metale żelazne191202  25,6600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2779401006262696655WOSTAL  SOCZAWA 

WOJCIECH

 129,3990

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  59,8200

Opakowania z papieru i tektury150101  200,9770

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0000

Opakowania z metali150104  1 256,1810

Metale żelazne160117  8,0920

Metale nieżelazne160118  20,1900

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,7310

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  7,5010

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  18,4160
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601  165,9030

Miedź, brąz, mosiądz170401  1 164,8870

Aluminium170402  1 684,2170

Ołów170403  165,3810

Cynk170404  155,2400

Żelazo i stal170405  9 223,8580

Cyna170406  0,2040

Mieszaniny metali170407  5,0120

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  25,9180

Odpady żelaza i stali191001  177,0500

Papier i tektura191201  1,1350

Metale żelazne191202  0,0000

Metale nieżelazne191203  37,4000

Papier i tektura200101  844,4670

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,1390

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  5,5680

Zgorzelina walcownicza100210DN37.10.Z2715594446290011965CUTIRON Shared 

Service Centre Europe 

Sp. z o.o.(dawn. Przed 

Przerobu Złomem i 

Obrotu Metali "HK 

Cutiron" Sp. z o.o.)

 9,4900

Inne niewymienione odpady100299  617,9900

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  33 055,8100

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  9 278,8900

Odpady spawalnicze120113  118,3400

Inne niewymienione odpady120199  3 209,1400

Opakowania z metali150104  505,6100

Metale żelazne160117  5 591,4400

Żelazo i stal170405  63 636,8300

Mieszaniny metali170407  530,4200

Metale żelazne191202  2 791,1900

Metale200140  353,8700
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Miedź, brąz, mosiądz1704012418720069542717644PHU "MARKOS" S.C. 

M. KOSTORZ, M. 

HORNIK

 0,3100

Aluminium170402  5,7800

Żelazo i stal170405  892,1300

Papier i tektura191201  36,5200

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032405845296441482296PASIERB RAFAŁ PHU 

RAFEX AGENCJA 

POŚREDNICTWA-SKU

P SPRZEDAŻ METALI 

KOLOROWYCH

 0,3580

Opakowania z metali150104  2,6260

Metale żelazne160117  10,3200

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,8450

Aluminium170402  3,1160

Ołów170403  0,2660

Cynk170404  0,6170

Żelazo i stal170405  2 502,8120

Mieszaniny metali170407  0,1010

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,2670

Metale200140  14,2900

Oleje i tłuszcze jadalne2001252413886065482605068TRAFIN OIL PL Sp. z 

o.o.

 1 233,3000

Żelazo i stal1704052732415396251584326DRÓŻDŻ ANDRZEJ 

P.H.U. KING-POL

 1 988,1100

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012416852216321355655BATEX BEATA 

JAROMIN

 9,9800

Opakowania z papieru i tektury150101  7,2710

Opakowania z metali150104  9,2230

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,6560

Miedź, brąz, mosiądz170401  11,3850

Aluminium170402  9,6790

Ołów170403  3,7980

Cynk170404  1,0130

Żelazo i stal170405  372,1120

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,4660

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,1440
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,3080

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110DG24.30.Z0013463445730210149Przedsiębiorstwo Farb 

Przemysłowych 

"PROCHEM" Sp. z 

o.o. w Kłomnicach

 12,6640

Miedź, brąz, mosiądz1704012431947056472566887ANNA BILOR  7,3420

Aluminium170402  9,7310

Ołów170403  0,9350

Cynk170404  0,5040

Żelazo i stal170405  617,4870

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

0702802428249666272731270CENTRUM UTYLIZACJI 

LUKDAR SPÓŁKA 

CYWILNA DARIUSZ 

BROŻEK, ŁUKASZ 

STAŚKIEWICZ

 0,0710

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  11,1920

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0680

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,9100

Opakowania z drewna150103  24,3990

Opakowania wielomateriałowe150105  2,8420

Zużyte opony160103  0,7390

Tworzywa sztuczne160119  10,8040

Szkło160120  3,1540

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  50,6770

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  116,9650

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  702,6100

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,1640
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Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  4,1100

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  15,7850

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,2500

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  3,3700

Inne baterie i akumulatory160605  0,8090

Drewno170201  1,0090

Papier i tektura191201  0,3000

Papier i tektura200101  11,5180

Tekstylia200111  1,6440

Urządzenia zawierające freony200123  1,7800

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  2,2540

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  2,1360

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  25,8210

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  80,8930

Odpady wielkogabarytowe200307  119,6100

Żelazo i stal1704052410817019492102299GTM TRADE S.C.  2 309,1800

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z0723214905471900421Zakład Gospodarki 

Odpadami S.A.

 3,6050

Opakowania ze szkła150107  3 378,4100

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  76,8080

Zużyte opony160103  314,0900
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,5400

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,4600

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  3 797,7700

Rozpuszczalniki200113  0,2700

Kwasy200114  0,0400

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  1,4050

Urządzenia zawierające freony200123  52,9360

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,1000

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  15,2790

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  3,6600

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0370

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  5,2750

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  82,9700

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  177,5300

Odpady wielkogabarytowe200307  1 327,9500

Odpady tworzyw sztucznych0702130727154096381253421PUSTELNIK JERZY 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"UTALEX"

 17,1900
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Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  0,1200

Inne niewymienione odpady070299  5,5600

Inne niewymienione odpady070399  59,8200

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  17,5100

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  57,5400

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  2,7100

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  45,7200

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  4,5050

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  0,3150

Zdyspergowany olej 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080319  0,0400

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  1,2900

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  2,6200

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 15

080416  8,0400

Odpady izocyjanianów080501  1,0400

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  21,0200

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  2,1800

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  0,7200

Odpady spawalnicze120113  0,0100
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Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  20,2000

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  12,8000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,3900

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,9000

Szlamy i odpady stałe 

zawierające rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne

140604  1,5100

Opakowania z papieru i tektury150101  4,9700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0600

Opakowania z drewna150103  7,6000

Opakowania z metali150104  5,1000

Opakowania wielomateriałowe150105  0,7600

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  13,6050

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,6200

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  35,4550
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  4,4900

Zużyte opony160103  1,5400

Filtry olejowe160107  0,0900

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,5200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0850

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  4,2800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2405226695770203204Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

METPOL Włodzimierz 

Załecki

 335,8280

Opakowania z papieru i tektury150101  414,9430

Opakowania z metali150104  19,8718

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  11,8065

Miedź, brąz, mosiądz170401  33,8283

Aluminium170402  27,5458

Ołów170403  0,5380

Cynk170404  4,3802

Żelazo i stal170405  990,6925

Papier i tektura191201  146,0814

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308G51.57.Z0704764905471011135DIL SUROWCE 

WTÓRNE Sp. z o.o., 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 2 064,6220

Odpady tworzyw sztucznych070213  27,1380

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  17 146,6040

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  9 011,3710

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  314,3340

Inne niewymienione odpady120199  52,5770

Opakowania z papieru i tektury150101  22 162,2440
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  328,6260

Opakowania z drewna150103  734,1980

Opakowania z metali150104  260,3870

Opakowania ze szkła150107  12,6090

Metale żelazne160117  876,2140

Metale nieżelazne160118  21,6530

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  18,4410

Miedź, brąz, mosiądz170401  55,4810

Aluminium170402  49,9380

Żelazo i stal170405  7 033,3260

Papier i tektura191201  2 220,5780

Metale żelazne191202  672,1710

Metale nieżelazne191203  10,7820

Tworzywa sztuczne i guma191204  9,5970

Papier i tektura200101  917,1650

Urządzenia zawierające freony200123  2,4940

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,2560

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  5,5850

Metale200140  7,1800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012415903025771182289PHU EMA ELŻBIETA 

MICHNIEWSKA

 15,0000

Żelazo i stal170405  137,7000

Opakowania z metali150104F45.31.A2737955742220419736Bieta Roman  3,3880

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,2020

Aluminium170402  10,1100

Ołów170403  0,3720

Cynk170404  0,3950

Żelazo i stal170405  236,1850

Żelazo i stal1704052433065356451939136F.H.U. "AdJa" Janusz 

Baranowski

 4,9530

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104O90.02.Z2762533716312211431Remondis Gliwice Sp. 

z o.o.

 0,0300

Odpady tworzyw sztucznych070213  1 255,4000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  0,5000
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Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  5,5550

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  0,8200

Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki 

termicznej

101201  2 661,9000

Zużyte formy101206  2 248,0000

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  23,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  4,1000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  39,9000

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  2,9000

Odpady spawalnicze120113  8,6000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  16,8000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  4,5050

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  2,2600

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  4,2860

Opakowania z papieru i tektury150101  4 351,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3 904,0000

Opakowania z drewna150103  579,7000

Opakowania z metali150104  1 043,9000

Opakowania wielomateriałowe150105  126,2000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  251,2000

Opakowania ze szkła150107  2 578,0000
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  25,1400

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,3980

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  25,1080

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  18,0000

Zużyte opony160103  65,1000

Filtry olejowe160107  0,1100

Tworzywa sztuczne160119  58,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  5,7600

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  18,1180

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  16,1000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  3,3000

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,1000
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Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  0,1000

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  64,9000

Inne baterie i akumulatory160605  2,7000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  5 420,7000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  3 606,4000

Szkło170202  0,8000

Tworzywa sztuczne170203  12,2000

Żelazo i stal170405  64,7000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  11,1000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  15,1000

Tworzywa sztuczne i guma191204  1,6000

Tekstylia200111  1,8000

Urządzenia zawierające freony200123  3,7000

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  4,0700

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  1,1000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,5000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  14,6900
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  19,5000

Odpady wielkogabarytowe200307  3 531,4000

Opakowania z papieru i tektury1501010027565296260334600Przedsiębiorstwo 

Techniczno-Handlowe 

WOLTRA Jerzy Wójcik

 240,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  91,6300

Odpadowe piaski i iły010409O90.02.Z0110891417280132515Remondis Sp. z o.o.  37,9800

Inne niewymienione odpady010599  0,4300

Odpady agrochemikaliów 

zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

020108  0,0550

Inne niewymienione odpady020199  0,2860

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  3,3250

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  21,8400

Odpady tytoniowe020382  1 139,6490

Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680  0,1280

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  50,0300

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  91,8370

Inne niewymienione odpady030199  99,4750

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  33,8670

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  0,5900

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 03 03 10

030311  82,2600  29,6140
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Inne niewymienione odpady030399  256,1600

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  0,1500

Inne niewymienione odpady040199  0,0980

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  95,5750

Odpady z wykańczania inne niż 

wymienione w 04 02 14

040215  5,9200

Odpady z nieprzetworzonych 

włókien tekstylnych

040221  96,7100

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  2 742,2530

Odpady z mokrej obróbki 

wyrobów tekstylnych

040280  30,0600

Inne niewymienione odpady040299  26,4600

Inne smoły050603  384,0200

Inne niewymienione odpady050799  0,8800  0,7040

Kwas siarkowy i siarkawy060101  2,2900

Kwas fluorowodorowy060103  5,2000

Kwas azotowy i azotawy060105  0,4050

Inne kwasy060106  4,2400

Wodorotlenek amonowy060203  3,3000

Wodorotlenek sodowy i 

potasowy

060204  12,8700

Inne wodorotlenki060205  0,0800

Sole i roztwory zawierające 

cyjanki

060311  0,7700

Sole i roztwory zawierające 

metale ciężkie

060313  198,6950

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  807,6240

Tlenki metali inne niż 

wymienione w 06 03 15

060316  30,7400

Odpady zawierające rtęć060404  0,0910

Odpady zawierające inne 

metale ciężkie

060405  0,0150

Odpady zawierające siarczki 

inne niż wymienione w 06 06 02

060603  4,9800

Inne niewymienione odpady060799  3 685,9000

Inne niewymienione odpady060899  5,6600

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  2,1600
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Inne niewymienione odpady061399  0,0060

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  7,4690

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070107  657,4440

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  269,5420

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110  2,5280

Inne niewymienione odpady070199  232,6910

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070201  7,4100

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  4,5700

Odpady tworzyw sztucznych070213  2 580,7030

Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214  53,8100

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  743,8170

Inne niewymienione odpady070299  454,1840

Przeterminowane środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

070480  1,4700

Przeterminowane środki 

ochrony roślin inne niż 

wymienione w 07 04 80

070481  0,0640

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  0,0590

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  0,9040

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  0,0640

Odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 07 05 80

070581  3,0260
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Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  0,3000

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

070612  1 085,0200  325,5060

Zwroty kosmetyków i próbek070681  5,8430

Inne niewymienione odpady070699  1 360,5500

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  0,0110

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070710  0,0090

Inne niewymienione odpady070799  2 185,8390

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  266,0670

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  22,2260

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  19,7820

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  436,8880

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  345,9000

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  59,1890

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  17,6500

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  7,5000
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Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  66,6000

Zmywacz farb lub lakierów080121  25,5350

Inne niewymienione odpady080199  0,2020

Odpady proszków 

powlekających

080201  13,7470

Szlamy wodne zawierające 

materiały ceramiczne

080202  877,9000

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  52,6900

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  451,6800

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  14,8210

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  3,2050

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  4,5010

Inne niewymienione odpady080399  0,0800

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  10,1450

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  167,8750

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  8,4760

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 15

080416  13,0000

Odpady izocyjanianów080501  6,9600

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  0,6600

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  1,0500

Roztwory utrwalaczy090104  0,3000

Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  1,4100

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  0,0250

Inne niewymienione odpady090199  5,5400
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Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  630,2000

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 10 01 20

100121  954,6000  381,8400

Uwodnione szlamy z 

czyszczenia kotłów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

100122  24,3600  14,6160

Inne niewymienione odpady100199  0,2000

Inne niewymienione odpady100599  669,1400

Żużle odlewnicze100903  26,5000

Rdzenie i formy odlewnicze 

przed procesem odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 05

100906  999,9600

Pyły z gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 09 09

100910  125,6400

Inne cząstki stałe niż 

wymienione w 10 09 11

100912  21,4800

Odpady z przygotowania mas 

wsadowych inne niż 

wymienione w 10 11 09

101110  793,6900

Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  450,1100

Inne niewymienione odpady101199  0,2400

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 12 09

101210  1,1200

Wybrakowane wyroby101382  590,6200

Kwasy trawiące110105  41,1580

Odpady zawierające kwasy 

inne niż wymienione w 11 01 05

110106  27,4700

Alkalia trawiące110107  6,8380

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  5,0800

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  315,4100  189,2460

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  946,9800

Wody popłuczne inne niż 

wymienione w 11 01 11

110112  71,8850
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Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  58,1850

Odcieki i szlamy z systemów 

membranowych lub systemów 

wymiany jonowej zawierające 

substancje niebezpieczne

110115  0,0150

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  0,1110

Inne odpady110302  5,5400

Zużyty topnik110504  0,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  4 267,1770

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  34,3880

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  82,1600

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  2,0790

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  281,5780

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  17,0540

Odpadowe emulsje i roztwory 

olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

120108  0,5200

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  1 308,0230

Zużyte woski i tłuszcze120112  5,1360

Odpady spawalnicze120113  92,6600

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  364,8650  291,8920

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  60,3200  48,2560

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  133,2300

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  26,8170
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Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  247,2460

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  136,1770

Inne niewymienione odpady120199  227,1860

Wodne ciecze myjące120301  4 888,0780  391,0460

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  4,4350

Mineralne oleje hydrauliczne 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130109  0,1650

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  23,2980

Inne oleje hydrauliczne130113  29,1520

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  72,8520

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,1340

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  702,5240

Syntetyczne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła inne niż 

wymienione w 13 03 01

130308  2,2950

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  2,7250

Szlamy z kolektorów130503  0,1000

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  62,5950

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  96,7100

Benzyna130702  16,2200

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  8,6150

Inne emulsje130802  276,6600

Inne niewymienione odpady130899  11,0190

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  25,5260
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Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  25,3600

Opakowania z papieru i tektury150101  10 748,5600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2 281,4190

Opakowania z drewna150103  3 535,6860

Opakowania z metali150104  129,8520

Opakowania wielomateriałowe150105  597,3120

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  6 106,1400

Opakowania ze szkła150107  5 507,7160

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1 624,5910

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  8,6740

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1 360,1440

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  1 518,1720

Zużyte opony160103  161,5380

Filtry olejowe160107  92,1640

Elementy zawierające rtęć160108  0,0010

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  1,0040

Płyny hamulcowe160113  2,3890
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Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  12,1040

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,8380

Metale żelazne160117  88,6400

Metale nieżelazne160118  4,4310

Tworzywa sztuczne160119  305,5120

Szkło160120  29,0350

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,0300

Inne niewymienione elementy160122  53,2930

Inne niewymienione odpady160199  57,9070

Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

160209  1,2700

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  4,3590

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  18,5990

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  74,9330

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  18,9180

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  43,7190

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  1 069,2520

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  43,6330

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  799,0130

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  33,0570
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Gazy w pojemnikach (w tym 

halony) zawierające substancje 

niebezpieczne

160504  0,7030

Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505  0,0810

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  53,3970

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  24,4690

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  21,3130

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  21,3260

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,7570

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0960

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,6180

Inne baterie i akumulatory160605  1,1350

Selektywnie gromadzony 

elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  10,5420

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  36,3200  15,5280

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  63,7430

Inne niewymienione odpady160799  10,6400

Zużyte katalizatory 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

160807  0,0030

Nadmanganiany (np. 

nadmanganian potasowy)

160901  0,0070

3561



Chromiany (np. chromian 

potasowy, dwuchromian 

sodowy lub potasowy)

160902  0,0060

Nadtlenki (np. nadtlenek 

wodoru)

160903  0,0040

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  126,5350  10,1080

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  63,8050  5,1040

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych zawierające 

substancje niebezpieczne

161105  1,0500

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  121,2300

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,4950

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  73,0820

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  17,9600

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168201  27,4800

Odpady inne niż wymienione w 

16 82 01

168202  3,3600

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3 865,3500

Gruz ceglany170102  1 438,8000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  4,7590

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  10 356,4600

Inne niewymienione odpady170182  5,5550

Drewno170201  285,8400

Szkło170202  52,4660

Tworzywa sztuczne170203  242,5700
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Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  125,6140

Asfalt zawierający smołę170301  0,2100

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  42,4500

Smoła i produkty smołowe170303  0,2530

Odpadowa papa170380  150,4200

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1300

Aluminium170402  33,8690

Ołów170403  0,0200

Żelazo i stal170405  312,6260

Mieszaniny metali170407  6,9000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  5,2080

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  220,2630

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  561,0100

Tłuczeń torowy (kruszywo) 

zawierający substancje 

niebezpieczne

170507  1,5000

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

170601  0,0600

Inne materiały izolacyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170603  19,1620

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  539,5890

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  229,2400

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  3 529,7630

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  0,1210
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Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

180107  0,0010

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180108  0,0990

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  14,0540

Leki inne niż wymienione w 18 

02 07

180208  0,0150

Żużle i popioły paleniskowe 

inne niż wymienione w 19 01 11

190112  0,1640

Popioły lotne zawierające 

substancje niebezpieczne

190113  0,9400

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  21,2800  13,8320

Skratki190801  125,9460

Zawartość piaskowników190802  37,1060

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  7,6400

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  115,5000  34,6500

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  147,5710  73,7860

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  667,6400  300,4380

Inne niewymienione odpady190899  17,5400  5,6130

Odpady stałe ze wstępnej 

filtracji i skratki

190901  20,4700

Osady z klarowania wody190902  0,1700  0,1040

Zużyty węgiel aktywny190904  1,0000

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  30,8590

Roztwory i szlamy z 

regeneracji wymienników 

jonitowych

190906  6,0000

Inne niewymienione odpady190999  7,5600  2,4190

Papier i tektura191201  812,3920
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Tworzywa sztuczne i guma191204  1 063,9710

Tekstylia191208  0,9860

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  130,7300

Odpady ciekłe i stężone 

uwodnione odpady ciekłe (np. 

koncentraty) z oczyszczania 

wód podziemnych zawierające 

substancje niebezpieczne

191307  3,5000

Papier i tektura200101  0,2990

Odzież200110  0,6500

Tekstylia200111  19,4400

Rozpuszczalniki200113  0,0810

Środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. 

herbicydy, insektycydy)

200119  0,3840

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,8890

Urządzenia zawierające freony200123  24,6780

Oleje i tłuszcze jadalne200125  0,6000

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  6,0120

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  36,1490

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  7,1710

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  14,8930

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,2110

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,4000
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  30,0260

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  32,7880

Środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 20 01 19

200180  0,0070

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  825,8000

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 302,6000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  8 384,6000

Odpady z targowisk200302  2 092,8000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  155,1000

Odpady wielkogabarytowe200307  2 376,7550

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  8 775,1000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101DN37.10.Z0013702595470049414Arcelor Mittal 

Recykling Polska 

(dawniej do 

18.12.2018Przedsiębior

stwo Przerobu Złomu 

SILSCRAP Sp. z o.o.)

 9 975,1220

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 931,6500

Opakowania z metali150104  52,6570

Metale żelazne160117  33,4570

Metale nieżelazne160118  11,8500

Żelazo i stal170405  34 567,1770

Mieszaniny metali170407  32,5530

Metale żelazne191202  760,4640

Metale nieżelazne191203  1,1100

Metale200140  66,6460

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2780420236492089976Przedsiębiorstwo 

Handlowe "DARWEX" 

Dariusz Wojtala

 0,0000

Żelazo i stal170405  0,0000

Tworzywa sztuczne1702031520011195732341654AGDA Dariusz 

Walentek

 1,8000
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Aluminium170402  0,1000

Żelazo i stal170405  164,1000

Mieszaniny metali170407  10,2000

Odpady tworzyw sztucznych070213DM34.30.A2736726186462312895"BOS Automotive 

Products POLSKA" 

Sp.z o.o.

 68,3400

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  1,5100

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  30,1000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  7,7000

Opakowania z drewna150103  77,0000

Opakowania z metali150104  0,3600

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,2900

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,3500

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,4100

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602162780106329540003691UNIBIT SP. Z O.O.  22,3350

Opakowania z metali1501042726768736261013890K i A A.A. Szarlej s.j.  2,0640

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,6610

Miedź, brąz, mosiądz170401  23,9300

Aluminium170402  19,5450

Ołów170403  0,6420

Cynk170404  0,3790

Żelazo i stal170405  304,2060

Mieszaniny metali170407  0,5140
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Zużyte opony1601031503407979490837565FIRMA 

HANDLOWO-USďż

˝UGOWA ANDRZEJ 

BAJOR

 0,2200

Metale żelazne160117  3,2000

Tworzywa sztuczne160119  3,1600

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  38,9320

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  25,0900

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  160,3620

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  150,4850

Papier i tektura191201  0,0000

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,3200

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  9,7040

Urządzenia zawierające freony200123  220,9670

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  333,5010

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  422,0140

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201033697535709691291216EKO - MET Aldona 

Zmarzły

 0,0020

Opakowania z metali150104  1,7290

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,0490

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,4550

Aluminium170402  2,5480

Ołów170403  0,8190

Cynk170404  0,1440

Żelazo i stal170405  161,5380

Mieszaniny metali170407  0,1100

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,6300
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,0080

Odpadowe piaski i iły010409O90.02.Z2723247146351001666"SURO-WTÓR" Skup 

Surowców Wtórnych 

Handel Artykułami 

Przemysłowymi 

ZIENTEK IRENA

 12,0000

Inne niewymienione odpady070299  2,1400

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  24,5800

Opakowania z papieru i tektury150101  2,1000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,6900

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,5700

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,9200

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,8400

Drewno170201  0,2200

Tworzywa sztuczne170203  0,1530

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  50,6700

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  921,0100
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Zużyty węgiel aktywny190904  8,2500

Odpady wielkogabarytowe200307  5,2990

Opakowania z metali1501042428091976292037489DAGMARA 

PAŁASZ-BŁĄDZIŃSKA 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE KOLSTEEL

 0,2140

Inne niewymienione elementy160122  1,7650

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,4050

Aluminium170402  24,7630

Ołów170403  0,0410

Cynk170404  0,8360

Żelazo i stal170405  243,9610

Cyna170406  0,0030

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1100

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

1012086917728888132896629DARIUSZ CHANAKA 

CHANAKA TRADE & 

LOGISTICS (wcześniej 

Firma Handlowa Import 

Export Dariusz 

Chanaka)

 5 509,3000

Odpady tworzyw sztucznych0702132416001607282740207KAMILA DOMIŃCZYK 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE "KMD 

RECYKLING"

 6,1720

Inne niewymienione odpady070299  1,2960

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  10,0690

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  14,2760

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  1,2030

Inne niewymienione odpady120199  67,4310

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  16,2630

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  14,0690
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,2860

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0680

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,2530

Metale nieżelazne160118  5,9040

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4,9580

Miedź, brąz, mosiądz170401  47,7410

Aluminium170402  18,1420

Ołów170403  5,7480

Żelazo i stal170405  18,2720

Mieszaniny metali170407  2,7400

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  89,1810

Metale nieżelazne191203  16,3590

Tworzywa sztuczne i guma191204  2,3990

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011519970805770003244P.H.U. ZŁOM-MAK 

Jerzy Kumor

 5,0260

Opakowania z metali150104  3,4500

Metale żelazne160117  7,3600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,8650

Miedź, brąz, mosiądz170401  19,5150

Aluminium170402  30,9870

Żelazo i stal170405  2 252,8170

Mieszaniny metali170407  24,1980

Odpady tworzyw sztucznych070213G51.51.Z2711739706420000576ECOL Sp. z o.o.  0,1160

Inne niewymienione odpady070299  15,7800

3571



Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  0,1200

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  41,8000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  51,3530

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,0000

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  0,0000

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  2,9900

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  0,0000

Inne niewymienione odpady130899  0,1000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,2120

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  7,7630

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0790

Filtry olejowe160107  0,6250
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Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,2300

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  0,0250

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  0,2000

Zwierzęta padłe i odpadowa 

tkanka zwierzęca stanowiące 

materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka inne niż 

wymienione w 02 01 80

0201811521859355732582300PBI SPÓŁKA JAWNA 

SŁAWOMIR 

BEŁTOWSKI, 

TOMASZ RYŚ

 15,7820

Odpadowa tkanka zwierzęca020202  6,7960

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020203  15,3060

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  157,6020

Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680  0,8620

Inne niewymienione odpady040199  0,0150

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  57,8580

Inne wodorotlenki060205  1,0470

Odpady zawierające rtęć060404  0,0160

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  17,2870

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  2,3000

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110  109,2600

Odpady tworzyw sztucznych070213  74,6010

Inne niewymienione odpady070299  1,8500

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  1,3420
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Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  1 320,0000

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  0,0110

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  6,6730

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,0070

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,1980

Inne niewymienione odpady080399  5,5800

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  3,7940

Inne niewymienione odpady080499  55,5560

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  1,0000

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 02 07

100208  8,5600

Inne niewymienione odpady100799  2,4000

Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  2,1540

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  0,2360

Odpady spawalnicze120113  5,2200

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,2240

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  0,0210

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,0050
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Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,0380

Inne niewymienione odpady130899  0,0170

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,1500

Opakowania z papieru i tektury150101  59,0200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  60,3070

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  805,3600

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  7,4790

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,2550

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  25,5300

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  7,2780

Zużyte opony160103  0,0900

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0710

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1610
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Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0150

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,2140

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  14,6330

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  1,6170

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,4340

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0320

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0060

Inne baterie i akumulatory160605  0,0030

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  0,9400

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  0,9000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  952,0020

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  39,2400

Drewno170201  48,2150

Tworzywa sztuczne170203  0,3500

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  0,0730

Odpadowa papa170380  1,1500

Żelazo i stal170405  3,4000
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Mieszaniny metali170407  0,0200

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0170

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  21,2000

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

170601  1,0000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  42,3100

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  437,3700

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,1300

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  71,3600

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  0,0310

Tekstylia191208  0,3510

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  9,8480

Oleje i tłuszcze jadalne200125  3,3350

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  2,5800

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  35,7600

Odpady wielkogabarytowe200307  10,0400

Metale żelazne1601171501455645731035441PRZEWÓZ 

ZAROBKOWY 

ROZBIÓRKI I SKUP 

ZŁOMU CIERPIAŁ 

LONGIN

 367,3760

Metale nieżelazne160118  0,2400

Tworzywa sztuczne160119  21,4920

Inne niewymienione odpady160199  13,9250

Zgary inne niż wymienione w 10 

08 10

1008113671179475771982825ELECTRONICS 

URBAN RECYCLING 

GIL SP. J.

 0,2000

Opakowania wielomateriałowe150105  0,5210
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  9,7000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  14,3890

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  1,7700

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  5,1600

Opakowania z metali150104G52.12.Z2710208572220003444KaDaP KAZIMIERZ 

PISOWŁODZKI

 1,1680

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,8850

Aluminium170402  0,7600

Żelazo i stal170405  16,3500

Papier i tektura200101  6,0300

Baterie i akumulatory ołowiowe1606012737498936472109724"AUTO-ELEKTRO" 

WOLNY MIROSŁAW

 0,8130

Opakowania z papieru i tektury1501012415767628321487369EcoTrash Wiktor 

Będkowski-Kuśmierek

 14,6340

Opakowania z drewna150103  28,7390

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201022415185466462879426SCRAPBUD Sp. z o.o.  48,3000

Żelazo i stal170405  719,0500

Metale żelazne191202  47,0900

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032776572256310018457PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "WALMAR" 

SPÓŁKA CYWILNA 

MARZENA 

MINAS-GRZELA, 

WALERIA MINAS

 0,0110

Opakowania z metali150104  17,9730

Metale żelazne160117  0,0110

Metale nieżelazne160118  0,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  20,5410

Aluminium170402  20,3120

Ołów170403  1,4010

Żelazo i stal170405  930,7500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102DN37.20.Z0721181399372164228FIRMA 

RECYKLINGOWA 

"REGRAN" S.C. 

ŻUREK SYLWESTER, 

GOLICZ ZDZISŁAW

 5,7200
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Tworzywa sztuczne i guma191204  5,1200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.52.Z2701645196492064479"B.S.K. RETURN" S. 

A.

 17 292,3770

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  2 341,4300

Inne niewymienione odpady120199  1 320,3700

Opakowania z metali150104  7,1000

Metale żelazne160117  2 990,7100

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,4000

Żelazo i stal170405  59 096,2560

Odpady żelaza i stali191001  1 056,5300

Metale żelazne191202  4 939,4400

Metale200140  114,6600

Baterie i akumulatory ołowiowe1606012427838652220893716LUCART SPÓŁKA 

CYWILNA ARTUR 

NOWICKI, ŁUKASZ 

KŁOSOWSKI

 405,0090

Zgorzelina walcownicza1002102416326216452340097FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA MAG-II MARCIN 

KIERSZNIOK

 33,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  3 860,4400

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  37,0000

Odpady spawalnicze120113  2,5000

Opakowania z metali150104  6,9500

Metale żelazne160117  288,3800

Metale nieżelazne160118  10,2000

Inne niewymienione elementy160122  2,1000

Inne niewymienione odpady160199  5,6000

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  341,0200

Aluminium170402  0,0450

Żelazo i stal170405  159,2800

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1570

Metale200140  2 232,7800

Odpady tworzyw sztucznych0702132432270666292466552POLIMERPLAST 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 608,8600
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Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  103,7170

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  87,0820

Tworzywa sztuczne160119  1,1600

Tworzywa sztuczne170203  1,6800

Tworzywa sztuczne i guma191204  3,0400

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z0721057925531077021Krystian Anioł Firma 

Handlowa "EL-MET"

 0,4162

Opakowania z metali150104  19,0390

Metale nieżelazne160118  1,2853

Miedź, brąz, mosiądz170401  56,4213

Aluminium170402  19,8336

Ołów170403  2,1701

Cynk170404  1,6864

Żelazo i stal170405  3,5693

Opakowania z papieru i tektury150101K72.21.Z2700595096350002474De Ygrek s.c. Beata i 

Henryk Hudy

 1,9410

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,1870

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  19,8460

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  24,0600

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  103,3070

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,7350

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1040

Inne baterie i akumulatory160605  0,5580

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0600

Tworzywa sztuczne170203  0,2000

Żelazo i stal170405  0,7050

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,6630

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,1790

Urządzenia zawierające freony200123  12,0890

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  3,0940
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,3380

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  8,6820

Odpady powstające przy 

płukaniu i oczyszczaniu kopalin 

inne niż wymienione w 01 04 07 

i 01 04 11

0104123672812044980266794ZGK-EKO Sp. z o. o.  4 021,9000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  2 475,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe 

z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

100180  400,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 695,8000

Gruz ceglany170102  221,7000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1 794,8000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  10 837,6000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  880,0000

Opakowania z papieru i tektury150101E41.00.B0001723336310112311Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 

Sośnicowicach

 0,3000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,3000

Opakowania z metali150104  0,8000

Opakowania ze szkła150107  8,8000

Zużyte opony160103  1,1000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4,9000
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  0,8000

Papier i tektura200101  0,5000

Urządzenia zawierające freony200123  0,0230

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,6110

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,5000

Odpady ulegające biodegradacji200201  14,2000

Odpady wielkogabarytowe200307  12,7000

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202DN37.10.Z1521679895771877293Przedsiębiorstwo 

Przerobu Odpadów 

EKO-VIG E. Młynarska 

Sp.J.

 31,4600

Tworzywa sztuczne160119  9,6800

Inne niewymienione elementy160122  20,3800

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  10,4000

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104G51.57.Z1501109405771341233P.H.U. JUMAT 

Sławomir Gil

 2,0970

Odpady z gospodarki leśnej020107  0,0160

Odpady agrochemikaliów 

zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

020108  2,0000

Inne niewymienione odpady020199  1,9600

Odpady z mycia i 

przygotowywania surowców

020201  0,0560

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020203  0,2680
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Inne niewymienione odpady020299  0,0370

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  0,1820

Odpady z produkcji pasz 

roślinnych

020381  0,1300

Odpady z procesów 

chemicznych

020703  5,9000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  2,5400

Środki do konserwacji i 

impregnacji drewna 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

030201  11,6940

Inne środki do konserwacji i 

impregnacji drewna zawierające 

substancje niebezpieczne

030205  1,2800

Inne niewymienione odpady030399  0,7700

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  0,0900

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  92,8350

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  3,7300

Kwas siarkowy i siarkawy060101  0,2430

Kwas chlorowodorowy060102  0,0060

Inne kwasy060106  0,1500

Wodorotlenek wapniowy060201  0,3000

Wodorotlenek sodowy i 

potasowy

060204  0,2000

Odpady zawierające inne 

metale ciężkie

060405  5,7130

Inne niewymienione odpady060499  3,9600

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  2,6550

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103  0,0200
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Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  2,8940

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070107  0,1900

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  199,0080

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  79,0200

Zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne zawierające 

związki chlorowców

070209  4,7800

Odpady tworzyw sztucznych070213  63,2200

Odpady z dodatków inne niż 

wymienione w 07 02 14

070215  4,0000

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  0,0040

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  5,5890

Inne niewymienione odpady070299  3,8400

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070304  2,4840

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070401  0,2000

Inne niewymienione odpady070499  0,0300

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  0,1600

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070510  3,2200

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  21,1450

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  1,5100

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  9,3250

Odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 07 05 80

070581  0,2290

Inne niewymienione odpady070599  3,2500
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Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  0,0460

Zwroty kosmetyków i próbek070681  1,1600

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  0,4400

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070710  4,4000

Inne niewymienione odpady070799  0,1530

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  204,1920

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  140,1670

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  113,7780

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  14,8000

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  2,0000

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  2,8780

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  13,4990

Zmywacz farb lub lakierów080121  2,2500

Inne niewymienione odpady080199  1,1800

Odpady proszków 

powlekających

080201  43,4810

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  39,2750

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  4,6440
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Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  10,2050

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  2,2800

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  21,3800

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,0380

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  11,4490

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  28,6110

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  42,2900

Osady z klejów i szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080411  0,0330

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080413  7,5900

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  1,2060

Odpady izocyjanianów080501  0,2640

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  1,0340

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  2,2420

Roztwory utrwalaczy090104  0,0900

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  0,0700

Zgorzelina walcownicza100210  23,7200

Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  1,1400

Inne niewymienione odpady101399  0,0760
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Odpady zawierające kwasy 

inne niż wymienione w 11 01 05

110106  3,4000

Alkalia trawiące110107  5,4000

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  3,1970

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  8,7350  0,6980

Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  18,1420  1,4510

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  21,7820

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  39,5450

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

110116  0,0400

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  1,9550

Zużyty topnik110504  9,7200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,0700

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  156,3610

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,6250

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,3370

Odpadowe emulsje i roztwory 

olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

120108  0,8900

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  47,6500

Odpady spawalnicze120113  0,5530

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  2,1500  2,0420

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  0,3200  0,3040

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  23,5620

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,8940
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Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  73,1000

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  1,4500

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  54,2040

Inne niewymienione odpady120199  21,5330

Wodne ciecze myjące120301  42,9000  2,1450

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  0,3000

Mineralne oleje hydrauliczne 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130109  0,2200

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,1200

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  0,4200

Inne oleje hydrauliczne130113  1,3460

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  1,8200

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,0400

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  10,1080

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  0,2800

Inne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130310  0,4460

Odpady stałe z piaskowników i 

z odwadniania olejów w 

separatorach

130501  7,1640

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  4,9960

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  31,5630
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Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  27,2210

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  4,2100

Inne emulsje130802  2,5290

Inne niewymienione odpady130899  3,0000

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  32,7400

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  58,2450

Szlamy i odpady stałe 

zawierające rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne

140604  100,9140

Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  7,3800

Opakowania z papieru i tektury150101  24,7270

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  19,9050

Opakowania z drewna150103  1,4200

Opakowania wielomateriałowe150105  6,8750

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  30,7370

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  303,0910

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  19,9560
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Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  241,1730

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  61,9340

Zużyte opony160103  14,7050

Filtry olejowe160107  234,5900

Elementy wybuchowe (np. 

poduszki powietrzne)

160110  1,2970

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  5,0870

Płyny hamulcowe160113  12,9390

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  50,1470

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  17,5650

Zbiorniki na gaz skroplony160116  1,2450

Metale żelazne160117  0,0300

Metale nieżelazne160118  0,0400

Tworzywa sztuczne160119  40,4440

Szkło160120  2,0250

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  2,8810

Inne niewymienione elementy160122  177,2650

Inne niewymienione odpady160199  16,7280

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  8,9760

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  43,5330

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  376,9950
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Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  10,4110

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  25,0210

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  22,0450

Gazy w pojemnikach (w tym 

halony) zawierające substancje 

niebezpieczne

160504  0,0200

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  1,6450

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,3210

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,0780

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  4,8620

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,3150

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0450

Inne baterie i akumulatory160605  0,7370

Selektywnie gromadzony 

elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  7,7380

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  13,0840  3,9250

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  2,5000

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,0110
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Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  4,5100  0,3160

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  32,1000  2,2470

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  33,5300

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  214,1000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,1100

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  0,4000

Drewno170201  0,2770

Szkło170202  0,2300

Tworzywa sztuczne170203  3,6670

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  56,7260

Asfalt zawierający smołę170301  3,6450

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  0,2400

Odpadowa papa170380  1,0600

Ołów170403  0,7790

Żelazo i stal170405  0,4000

Cyna170406  5,1760

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0030

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  18,0400

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  0,2690
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Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  3,2930

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  35,8700

Inne odpady z budowy, 

remontów i demontażu (w tym 

odpady zmieszane) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170903  1,2930

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  12,9000

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  6,0250

Zużyty węgiel aktywny z 

oczyszczania gazów 

odlotowych

190110  0,4890

Odpady z pirolizy odpadów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

190117  0,0790

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  24,6000  22,1400

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  8,0900

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  23,6000  0,4720

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  6,9690  6,2720

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,4500

Metale żelazne191202  50,8500

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,0600

Tekstylia191208  182,0000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  50,7680
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Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,0370

Aluminium1704022433426206411708502MR MARIUSZ RAIWA  0,4350

Żelazo i stal170405  336,4880

Odpady tworzyw sztucznych070213DJ27.41.Z2726467199540021772EDELMET Sp. z o.o.  35,8350

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  0,0760

Zgary i żużle odlewnicze101003  20,5980

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  49,5200

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  18,0780

Inne niewymienione odpady120199  0,5510

Opakowania z papieru i tektury150101  20,1510

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  123,4610

Opakowania z drewna150103  54,3820

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  27,7560

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,2800

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,6980

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  3,3620

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  19,8060

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,7090

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  41,8520

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4270
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Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,5640

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0050

Inne baterie i akumulatory160605  18,0780

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,2020

Aluminium170402  5,4070

Ołów170403  0,3660

Cynk170404  0,1230

Żelazo i stal170405  31,6250

Cyna170406  1,1420

Mieszaniny metali170407  6,1940

Metale nieżelazne191203  17,8390

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,0700

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,2420

Żelazo i stal1704053800730716272756867Ronin-Scrap Sp. z o.o. 

Sp. k.

 2 617,2000

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

0206012401432165741954563"JASZ" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 78,0000

Opakowania z metali150104G51.57.Z2778283886461149772 "EL-MET" Ewelina  

Szewczyk

 9,5770

Miedź, brąz, mosiądz170401  18,8120

Aluminium170402  54,0040

Ołów170403  0,2750

Cynk170404  0,9950

Żelazo i stal170405  1 721,5610

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501021521049545741040550Artur Kozak KAZ-BIS  51,4100

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  80,0600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,6500

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,1400

Aluminium170402  2,1600

Ołów170403  0,0200

Cynk170404  0,2400

Żelazo i stal170405  0,2600
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Mieszaniny metali170407  0,4300

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

0702802779089576262414579F.H.U. "DINEX" Beata 

Hornicka

 46,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z0027550625770403104PPHU Wtórex Danuta 

Zenderowska

 4,3800

Opakowania z papieru i tektury150101  198,5600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  17,7600

Opakowania z metali150104  2,7420

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4415

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,0110

Aluminium170402  2,9360

Ołów170403  0,0130

Cynk170404  0,2800

Żelazo i stal170405  86,6010

Papier i tektura191201  76,8300

Papier i tektura200101  1,7200

Metale200140  0,6070

Odpady tworzyw sztucznych0702133647362368971825517EPLAST SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 58,1820

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 727,6420

Tworzywa sztuczne i guma191204  15,9300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102I60.24.B0702193045491021384Kasprzycki Jan F.H.P 

PIOMAR

 19,3000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.20.A2730626476411281498Andrzej Wolny Auto 

Serwis

 0,3450

Żelazo i stal170405DJ28.75.B1505305819490054610PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE ART-MET 

ZBROJKIEWICZ 

JANUSZ

 3 587,6300

Odpady tworzyw sztucznych0702132404273915751704388BAL RAFAŁ BAL  57,9000

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  22,5140

Opakowania z papieru i tektury150101  53,4200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3 031,4000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  727,7900
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Aluminium170402  20,3400

Tworzywa sztuczne i guma191204  1 235,9600

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  2 257,4600

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181DF23.20.B1521168165732522491WMB DROGBUD Sp. 

z o.o.

 1 808,4500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013642504796443516898SCRAP-METAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 52,1700

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  254,3800

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  67,5100

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  8,1800

Inne niewymienione odpady120199  1,0900

Metale żelazne160117  57,8100

Metale nieżelazne160118  267,6900

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,3600

Miedź, brąz, mosiądz170401  18,7900

Aluminium170402  66,8500

Ołów170403  0,6300

Cynk170404  1,6000

Żelazo i stal170405  555,6400

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  93,9300

Odpady metali nieżelaznych191002  113,0700

Metale żelazne191202  28,0700

Metale nieżelazne191203  178,7600

Żelazo i stal170405G51.57.Z2405883616391905871TROJPOL Sp z o,o. 

(dawniej:TB STEEL sp. 

z o. o.)

 497,9600

Zgorzelina walcownicza100210G51.57.Z1509811905771001098FPHU "KRISMET" 

Krzysztof Ciszewski

 1 654,6000

Odpady z uzdatniania wody 

chłodzącej inne niż wymienione 

w 10 02 11

100212  82,8000

Zgary z hutnictwa żelaza100280  190,7200

Żelazo i stal170405  11,8000
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012762054036451518788P.W. EKODREWMET 

Bogdan Klyta

 0,9900

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,2700

Opakowania z metali150104  3,5300

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,2490

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,8000

Aluminium170402  12,4400

Ołów170403  0,0800

Cynk170404  0,7000

Żelazo i stal170405  363,8400

Mieszaniny metali170407  0,0500

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301052417447686312620253PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH I 

BYTOWYCH Sp. z o.o.

 2,2400

Odpady z mizdrowania 

(odzierki i dwoiny wapniowe)

040101  18,5000

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  9,3100

Odpady tworzyw sztucznych070213  378,5750

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  40,5500

Inne niewymienione odpady070299  2 111,7600

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  12,8400

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  4,5600

Opakowania z papieru i tektury150101  1,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  162,1070

Opakowania wielomateriałowe150105  42,1060

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  4 826,1000

Opakowania ze szkła150107  0,0000
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0000

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,3600

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  49,8800

Zużyte opony160103  3,2000

Filtry olejowe160107  0,0000

Tworzywa sztuczne160119  37,3400

Inne niewymienione elementy160122  0,0000

Inne niewymienione odpady160199  0,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 318,7520

Gruz ceglany170102  36,0800

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  212,3600
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  5 563,8000

Usunięte tynki, tapety, okleiny 

itp.

170180  9,3200

Drewno170201  358,4800

Szkło170202  0,0000

Tworzywa sztuczne170203  36,0000

Odpadowa papa170380  17,6800

Żelazo i stal170405  0,0000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  2 902,9400

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  175,2080

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  789,5680

Skratki190801  395,7800

Zawartość piaskowników190802  137,2600

Tworzywa sztuczne i guma191204  517,7260

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  0,0000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  20 591,3310

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  0,0000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  6 717,7290

Odpady ulegające biodegradacji200201  0,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  4 364,3600

Odpady wielkogabarytowe200307  0,5600

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z0721967025482182225Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o.

 16,6080

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  9,4490

Opakowania ze szkła150107  9,9180

Zużyte opony160103  6,7700
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  349,2660

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  142,4110

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  4,0220

Urządzenia zawierające freony200123  1,2310

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  2,2200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,5210

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,4260

Odpady ulegające biodegradacji200201  324,3400

Odpady wielkogabarytowe200307  149,2550

Odpady tworzyw sztucznych0702130023954395470040637PPUH WIBA 

BRYCZEK TADEUSZ

 2,6100

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  10,7800

Opakowania z papieru i tektury150101  6,7200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  55,3400

Opakowania z drewna150103  23,2700

Opakowania wielomateriałowe150105  0,6500

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  18,8000

Tworzywa sztuczne160119  4,0900

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  891,2900
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  5 130,6280

Drewno170201  3,8000

Odpadowa papa170380  18,9500

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  7,2600

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  16,6800

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  980,1700

Tworzywa sztuczne i guma191204  90,3600

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134G52.11.Z0003413795480076358Rejonowa Spółdzielnia 

SAMOPOMOC

 0,0560

Zgorzelina walcownicza100210DN37.10.Z2765422309691197776Zakład Przetwórstwa 

Odpadów 

Przemysłowych i Usług 

Okołohutniczuch 

EKO-PRO-HUT Sp. z 

o.o.

 2 450,6600

Zgary z hutnictwa żelaza100280  0,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  436,4400

Inne niewymienione odpady120199  14 808,4600

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0000

Żelazo i stal170405  1 455,3000

Mieszaniny metali170407  0,0000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0000

Odpady żelaza i stali191001  3 609,4200

Metale żelazne191202  7 998,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2783279496312435254P.P.H.U. "GLIW-MET" 

S.C. ANDRZEJ 

BURCZY - JAKUB 

BURCZY

 132,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  3,6000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0000

Opakowania z metali150104  7,7000
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Metale żelazne160117  2,2000

Metale nieżelazne160118  7,5000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  25,4000

Miedź, brąz, mosiądz170401  27,9000

Aluminium170402  43,6000

Ołów170403  1,6000

Cynk170404  3,6000

Żelazo i stal170405  1 760,0000

Mieszaniny metali170407  1,5000

Papier i tektura191201  117,4000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z2782059916311508577"JOZA" Czesława 

Załucka

 0,5000

Opakowania z metali150104  12,1000

Metale żelazne160117  0,0000

Metale nieżelazne160118  2,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  18,1000

Aluminium170402  16,9000

Ołów170403  0,5000

Cynk170404  0,7000

Żelazo i stal170405  430,9000

Metale nieżelazne191203  0,0000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110DG24.20.Z2721156206320000275ZAKŁADY 

CHEMICZNE 

"ORGANIKA-AZOT" 

SPÓŁKA AKCYJNA

 315,5600

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

0702802417499846511705911GUM RECYCLING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 42,3200

Inne niewymienione odpady070299  21,6200

Opakowania z drewna150103  4,0000

Zużyte opony160103  606,4080

Metale żelazne191202  108,5400

Tworzywa sztuczne i guma191204  234,8600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012412217285732483615OSD Piotr Mo¶ciński  16,4800

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,7390

Aluminium170402  13,3050

Ołów170403  0,2600

Cynk170404  1,7010

Żelazo i stal170405  2 797,8580
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Metale żelazne191202  0,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z1501258635771007184P.P.H.U. ZŁOMLECH 

Anna Domińczyk

 75,7100

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0800

Żelazo i stal170405  995,0300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102DN37.20.Z2400983786452367788W & G RECYKLING 

Tomasz Gros

 126,7900

Opakowania z drewna150103  50,9200

Szkło170202  124,0000

Zeszklone odpady190401  4 009,8400

Tworzywa sztuczne i guma191204  3 066,9000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  15,6000

Opakowania z metali1501042418940776341425465XTOM TOMASZ 

TOMASZKIEWICZ

 0,2120

Miedź, brąz, mosiądz170401  29,5160

Aluminium170402  38,6100

Ołów170403  2,6160

Cynk170404  4,9900

Żelazo i stal170405  69,9360

Mieszaniny metali170407  0,9360

Opakowania z papieru i tektury1501013665404196292354020PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE IRON 

KLAUDIA 

ZAWADZKA-SADOK

 1,3000

Opakowania z metali150104  3,3000

Miedź, brąz, mosiądz170401  22,6000

Aluminium170402  14,7000

Ołów170403  1,8000

Cynk170404  0,6000

Żelazo i stal170405  561,1000

Mieszaniny metali170407  0,1000

Papier i tektura191201  4,9000

Żelazo i stal1704050723959336381572801P.H.U. 

"SODZAWICZNY" 

SPÓŁKA CYWILNA 

SODZAWICZNY 

CECYLIA,SODZAWICZ

NY CZESŁAW

 131,8800
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Opakowania z metali150104G51.57.Z2411019646321966844KALI-2 SPÓLKA 

CYWILNA ŁUKASZ 

MICHALAK, 

KAROLINA LIS

 0,7640

Miedź, brąz, mosiądz170401  11,1840

Aluminium170402  6,9640

Ołów170403  0,5970

Cynk170404  0,0790

Żelazo i stal170405  247,8530

Metale200140  0,1390

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101DJ27.10.Z2728193156490001173CMC Poland Sp. z o.o.  25 348,8370

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  735,2960

Inne niewymienione odpady120199  18 165,8400

Opakowania z metali150104  953,5000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  10 538,1120

Zbiorniki na gaz skroplony160116  2,4000

Metale żelazne160117  29 371,1160

Żelazo i stal170405  32 019,3866

Mieszaniny metali170407  13,8200

Odpady żelaza i stali191001  2 029,8900

Metale żelazne191202  1 871,0210

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  3 015,5800

Metale200140  1 485,2900

Miedź, brąz, mosiądz170401G51.57.Z0727685586331242125P.U.P.H. "TOMSTAL" 

DAMIAN BAŁUCH

 0,1450

Aluminium170402  0,7190

Żelazo i stal170405  251,9960

Wybrakowane wyroby żeliwne1009803679311805732518414 ''PERAK' 'ŁUKASZ 

PERAK

 0,1840

Opakowania z metali150104  3,4490

Metale nieżelazne160118  0,1880

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,1640

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,0700

Aluminium170402  9,0670

Ołów170403  0,2010

Cynk170404  0,7620

Żelazo i stal170405  283,0630
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701012411104209542661228Zaskład 

Produkcyjno-Usługowy 

TELGAZ Sp. z o.o.

 570,0000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  1 777,6000

Odpady ulegające biodegradacji200201  34,6200

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701012419733166321534010Krzysztof Lesyk 

WYBURZENIA I 

ROBOTY ZIEMNE 

"PROFESSIONAL"

 3 311,0000

Żelazo i stal170405  134,4900

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  608,0000

Opakowania z metali1501043800943406481000961SKUP ZŁOMU MARIA 

DUSIŃSKA

 0,5095

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,8795

Aluminium170402  1,8250

Cynk170404  0,1120

Żelazo i stal170405  51,0885

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010007417426390005071SPÓŁDZIELNIA 

USŁUG ROLNICZYCH I 

ŚRODOWISKOWYCH 

W RACIBORZU

 2,5700

Żelazo i stal170405  273,9300

Opakowania z papieru i tektury1501011469033065252566554SG SYNERGIA Sp. z 

o.o. S.K.A.

 46,9000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  46,3000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 593,0200

Gruz ceglany170102  783,1000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  4 764,4000

Tworzywa sztuczne170203  5,7800

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  3,3600
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Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  3 823,3400

Tworzywa sztuczne i guma191204  22,5400

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  5 043,9400

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  47,6800

Odpady wielkogabarytowe200307  2 845,1500

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  66,7800

Zgary z produkcji pierwotnej i 

wtórnej

100402DJ27.43.Z2731611776271267706BATERPOL SPÓŁKA 

AKCYJNA

 1,5370

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  11,8390

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  28,3790

Metale nieżelazne160118  13,7390

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1 998,4940

Ołów170403  4 454,3830

Cynk170404  1,2050

Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  116,2790

Kable zawierające ropę 

naftową, smołę i inne 

substancje niebezpieczne

170410  149,4480

Metale nieżelazne191203  1 215,9860

Szkło191205  269,9600

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

191211  1 195,7200

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  72,4070

Metale200140  9,9570
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Opakowania z papieru i tektury1501012432524202220895916MER POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1 082,8600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  356,8390

Papier i tektura191201  3,3400

Miedź, brąz, mosiądz1704010704367575470283073P.P.H "INSTAL-ART" 

Sp.Jawna  ST.W.A. 

RUDZKI, J.A. 

GAJEWSKI

 30,6280

Opakowania z papieru i tektury1501012418171029372639080FOLPAK - SPÓŁKA 

CYWILNA A. 

WISZOWATY, Ł. 

POKUSA

 5,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011501846995771016303MARIA DOMIŃCZYK 

P.P.U.H. "MARDO"

 27,0600

Opakowania z metali150104  1 933,0160

Metale żelazne160117  5 107,2000

Metale nieżelazne160118  4,4600

Inne niewymienione odpady160199  53,1800

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,0050

Aluminium170402  25,9680

Ołów170403  1,3950

Żelazo i stal170405  17 964,1550

Złom żelazny usunięty z 

popiołów paleniskowych

190102  292,2800

Odpady żelaza i stali191001  131,7400

Metale żelazne191202  1 165,7380

Metale200140  265,0000

Opakowania z metali1501041515956319490766871PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"UNI-KOKS" 

KAZIMIERZ GZIK

 0,4700

Metale żelazne160117  70,2700

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,3530

Aluminium170402  0,4760

Ołów170403  0,0200

Cynk170404  0,0640

Żelazo i stal170405  0,1700

Zgary i żużle odlewnicze101003G51.54.Z0128597601181234296COGNOR S.A.  108,6740
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  221,7610

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  648,6490

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  794,4480

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  88,8500

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  318,2410

Inne niewymienione odpady120199  1 662,5170

Opakowania z metali150104  58,9720

Metale żelazne160117  6 679,6010

Metale nieżelazne160118  50,0850

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,4870

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  8,8100

Miedź, brąz, mosiądz170401  424,5210

Aluminium170402  53,9600

Ołów170403  1,0820

Cynk170404  1,3870

Żelazo i stal170405  5 555,3640

Cyna170406  16,6230

Mieszaniny metali170407  1,5570

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,4330

Odpady metali nieżelaznych191002  20,3570

Metale żelazne191202  1 103,1500

Metale nieżelazne191203  7,2830

Metale200140  659,5850

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012400701219372202360EKODREW Katarzyna 

Cabaj

 44,0460

Opakowania z metali150104  11,3470

Metale nieżelazne160118  0,1850

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,2400

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0730

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  35,7150
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Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,3940

Tworzywa sztuczne170203  0,0570

Miedź, brąz, mosiądz170401  45,0570

Aluminium170402  72,4170

Ołów170403  4,4200

Cynk170404  2,4450

Żelazo i stal170405  1 469,5890

Cyna170406  0,1040

Mieszaniny metali170407  0,0690

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  100,4190

Papier i tektura191201  12,9320

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,4980

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509DL33.10.A2724105376451990574Fabryka Sprzętu 

Ratunkowego i Lamp 

Górniczych "FASER" 

S.A.

 36,5600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501022781977609542402679P.H.U. PROECCO 

MICHAŁ JANIK

 3,5350

Metale nieżelazne160118  12,9200

Tworzywa sztuczne160119  217,5000

Szkło160120  6,3400

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  2,9490

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  35,3340

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  186,6780

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0210

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,4340

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  1,9990

Inne baterie i akumulatory160605  0,1910

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,9550
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Aluminium170402  2,6240

Cynk170404  0,1960

Żelazo i stal170405  24,7260

Mieszaniny metali170407  15,8270

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  33,8230

Metale żelazne191202  1,1810

Metale nieżelazne191203  15,1950

Tworzywa sztuczne i guma191204  581,8270

Urządzenia zawierające freony200123  15,6870

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  1,4690

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  63,1140

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  77,8790

Miedź, brąz, mosiądz1704013603350905472152501NYKO TRADE Sp. z 

o.o.

 0,1000

Aluminium170402  0,9000

Ołów170403  0,1000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,8000

Tworzywa sztuczne i guma191204  208,7000

Odpady tworzyw sztucznych0702133610110996443510045SILESIA RECYKLING 

Sp. z o.o.

 16,1180

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  0,1540

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  17,0800

Opakowania z papieru i tektury150101  26,3030

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  29,0460

Opakowania z drewna150103  26,7000

Opakowania wielomateriałowe150105  14,7070

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1,0200

Tworzywa sztuczne170203  2,6360
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Opakowania z metali1501042418931845482365173MICHALIK 

AGNIESZKA ALUCO 

POLAND

 30,2510

Metale nieżelazne160118  36,9890

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  28,2720

Miedź, brąz, mosiądz170401  433,0770

Aluminium170402  446,5700

Ołów170403  37,4810

Cynk170404  25,2470

Żelazo i stal170405  304,4470

Cyna170406  3,5640

Mieszaniny metali170407  122,4520

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  23,4080

Metale żelazne191202  1,0920

Metale nieżelazne191203  5,4840

Odpady tworzyw sztucznych0702132431956046292314500DAMIAN KOT DIS  217,5290

Opakowania z papieru i tektury150101  123,5250

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  436,6200

Opakowania wielomateriałowe150105  17,3400

Tworzywa sztuczne160119  0,1930

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201010708213895471078777PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO - 

USŁUGOWE 

"KRYGIER" ROBERT 

KRYGIER

 12,6350

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  14,1090

Opakowania z papieru i tektury150101  46,4140

Opakowania z metali150104  707,0120

Opakowania ze szkła150107  3,4670

Metale żelazne160117  41,3300

Metale nieżelazne160118  7,0260

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1600

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,5740

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,6540

Miedź, brąz, mosiądz170401  17,1010

Aluminium170402  96,2750

Ołów170403  1,4740
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Cynk170404  1,1750

Żelazo i stal170405  840,3320

Cyna170406  0,0500

Mieszaniny metali170407  0,0030

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,9030

Papier i tektura200101  59,5890

Urządzenia zawierające freony200123  4,2570

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  9,0220

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217DN37.20.Z2710898726310026617Przedsiębiorstwo 

GUMITEX Sp. z o.o.

 3,4510

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  2 593,1130

Inne niewymienione odpady070299  4 534,7610

Zużyte opony160103  1 569,7590

Inne niewymienione odpady160199  2,0900

Tworzywa sztuczne i guma191204  17,6330

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  31,9000

Opakowania z metali150104G51.57.Z2712365926290008779F.H.U. "STAL-MET" 

Andrzej Wronkowicz

 0,3000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1000

Aluminium170402  0,3000

Żelazo i stal170405  117,0000

Zgorzelina walcownicza1002102413633396292045388P.H.U. NOR-POL 

SZLENDAK NORBERT

 1 274,0000

Inne niewymienione odpady101199  4 589,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  57,6000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  577,7000

Żelazo i stal170405  1 339,4000

Metale żelazne191202  2 504,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211O90.02.Z2715055436420016198Rybnickie Służby 

Komunalne

 0,0700

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,6750
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4,1210

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2310

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1660

Inne baterie i akumulatory160605  0,0120

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  0,4970

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  180,6400

Rozpuszczalniki200113  0,0470

Środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. 

herbicydy, insektycydy)

200119  0,1990

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0790

Urządzenia zawierające freony200123  2,8820

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  2,8230

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  6,0260

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  6,5420

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  3,7350

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0880

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,4640
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  6,8620

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  10,3180

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013667590466521666176 IRON METAL Iwona 

Wyciślok

 0,0040

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,1110

Opakowania z papieru i tektury150101  62,2010

Opakowania z metali150104  16,5490

Metale żelazne160117  10,3830

Metale nieżelazne160118  5,3860

Miedź, brąz, mosiądz170401  25,8990

Aluminium170402  45,0020

Ołów170403  1,0270

Cynk170404  2,6590

Żelazo i stal170405  1 068,8020

Cyna170406  0,0310

Mieszaniny metali170407  4,0110

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,7840

Papier i tektura200101  31,4690

Metale200140  1,5570

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 02 07

100208G51.56.Z2766382506451327491Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe 

PLASTIMET

 6 097,0300

Opakowania wielomateriałowe150105  48,8200

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  762,3400

Opakowania z papieru i tektury150101K70.32.Z3567053256762238306GEMINI PARK Sp. z 

o.o.

 125,0500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  13,5200

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  185,1200
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Zgorzelina walcownicza1002102406809486252288966ROBERT DRÓŻDŻ 

P.H.U. FORTUNA

 50,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  131,4900

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  23,9100

Metale żelazne160117  4,0600

Żelazo i stal170405  4 654,1600

Odpady tworzyw sztucznych070213G51.39.Z0721625485481238633FH-U DAJUKA Józef 

Wiercigroch

 0,7320

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,4250

Opakowania z metali150104  1,4760

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  228,7290

Metale żelazne160117  5,0500

Metale nieżelazne160118  0,0030

Tworzywa sztuczne160119  0,5000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,3220

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,6050

Aluminium170402  7,7380

Żelazo i stal170405  615,3350

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  6,4700

Metale żelazne191202  0,8500

Tworzywa sztuczne i guma191204  53,5550

Zgorzelina walcownicza100210DN37.20.Z0729104996381640313PPHU 

"PRODREX-POLAND" 

Sp. z o.o.

 348,8200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  7 865,5020

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  3 616,2310

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  763,8710

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  2,2150

Inne niewymienione odpady120199  424,7380

Opakowania z metali150104  261,8670

Metale żelazne160117  1 203,9910

Metale nieżelazne160118  549,7760

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1730

Aluminium170402  6,1100
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Żelazo i stal170405  2 984,8420

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,5250

Metale żelazne191202  36,6500

Metale nieżelazne191203  33,8860

Tworzywa sztuczne i guma1912043515656586831738303EKOFOL BUGAJ 

SPÓŁKA JAWNA

 18,5000

Inne niewymienione odpady0303992434621526322010220R.T. 

OPTIMUM-SERVICE 

SPÓŁKA18-08-2014 Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 42,3600

Kwas fosforowy i fosforawy060104  0,0520

Kwas azotowy i azotawy060105  0,0150

Inne kwasy060106  0,0350

Wodorotlenek amonowy060203  0,0010

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  329,1400

Odpady zawierające rtęć060404  0,0140

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

060502  0,3600  0,0540

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070101  23,9900

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  77,3190

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  40,6200

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  2,7200

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  4,3700

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070210  15,2300

Odpady tworzyw sztucznych070213  42,9450

3617



Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214  0,0900

Inne niewymienione odpady070299  0,7300

Zwroty kosmetyków i próbek070681  10,8000

Inne niewymienione odpady070699  7,7630

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  2,1600

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  305,0460

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  26,3630

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  196,1660

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  127,0380

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  73,3450

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  3,4600

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  38,3800

Inne niewymienione odpady080199  0,0720

Odpady proszków 

powlekających

080201  35,1050

Zawiesiny wodne zawierające 

materiały ceramiczne

080203  37,9190

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  37,5940
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Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  25,4290

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  3,0000

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  150,1800

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,6870

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,5800

Inne niewymienione odpady080399  0,2300

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  199,1480

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  119,9510

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  0,7000

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 15

080416  7,8020

Inne niewymienione odpady080499  0,0200

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  1,1050

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  46,5330

Roztwory utrwalaczy090104  0,0850

Inne niewymienione odpady090199  0,8600

Kwas siarkowy100109  0,1300

Inne niewymienione odpady100199  0,9300

Pyły z gazów odlotowych 

zawierające substancje 

niebezpieczne

101009  32,7950

Wybrakowane wyroby101382  2,1000

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  13,9540

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  3,4910  0,0690
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Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  29,3520  0,8800

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  61,4160

Wody popłuczne inne niż 

wymienione w 11 01 11

110112  50,0200

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  433,9840

Odpady z odtłuszczania inne 

niż wymienione w 11 01 13

110114  138,5190

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  23,6900

Odpady zawierające cyjanki110301  15,6000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,0500

Odpadowe emulsje i roztwory 

olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

120108  1,9800

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  2 060,4990

Syntetyczne oleje z obróbki 

metali

120110  0,0500

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  6,9200  0,0240

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  16,0400  2,4060

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  5,7170

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  23,8720

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  18,3310

Inne niewymienione odpady120199  16,0240

Wodne ciecze myjące120301  608,0560  7,2960

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  0,9600
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Mineralne oleje hydrauliczne 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130109  0,2000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  1,5500

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,0300

Odpady stałe z piaskowników i 

z odwadniania olejów w 

separatorach

130501  0,3600

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  1,5500

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  333,1390

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  30,5740

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  14,7200

Opakowania wielomateriałowe150105  3,1680

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  40,2590

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  5,6700

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  192,9750
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  12,3230

Filtry olejowe160107  21,4340

Płyny hamulcowe160113  0,0010

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  4,9550

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  2,0150

Szkło160120  1,0000

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  3,3820

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  25,1000

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  161,3200

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  1,0680

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  7,0720

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  387,0000

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  3,1600

Inne niewymienione odpady160799  3,2000

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  23,0620  1,0560
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Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  3,5800

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych zawierające 

substancje niebezpieczne

161105  5,9600

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,4050

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  31,0000

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  256,3500  153,8100

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  251,2450  7,5300

Osady z klarowania wody190902  72,8000  18,2000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  148,0500

Metale nieżelazne1601182434697635771900313SŁOTPOL ARTUR 

SŁOCIŃSKI

 1,8030

Miedź, brąz, mosiądz170401  23,9600

Aluminium170402  3,0520

Metale nieżelazne191203  3,2990

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101O90.03.Z2410934502050001787CEZ PRODUKTY 

ENERGETYCZNE 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9 190,6900

Popioły lotne z węgla100102  863,4600

Stałe odpady z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  49 504,2600

Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124  94 920,7800
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Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i 

półsuche odsiarczania spalin 

oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182  404 280,7800

Opakowania z papieru i tektury1501013624622375482670628NEW ENERGY 

CIESZYN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,1400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  39,1660

Opakowania ze szkła150107  259,8730

Zużyte opony160103  10,4600

Szkło170202  0,6000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  3 142,8400

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  7 925,2500

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318072794892PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "EKO-POL" 

KAJZAR JAN

 0,0100

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,1200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,8180

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  7,1540

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213G51.57.Z1503783865741394940PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCJNO-HANDL

OWO-USŁUGOWE 

"ALIMEX"JAROSŁAW 

DESPERAK

 86,3390

Żelazo i stal170405  838,2600

Opakowania z papieru i tektury1501012414545625992441973Stal Złom Damian 

Średniawa

 37,9200

Opakowania z metali150104  2,8800

Miedź, brąz, mosiądz170401  43,7480

Aluminium170402  62,2090

Ołów170403  2,4380
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Cynk170404  1,8590

Żelazo i stal170405  1 546,2080

Papier i tektura191201  343,6500

Aluminium1704023688491215532544074INTERNATIONAL 

WOOD & METALS 

TECHNOLOGY 

GROUP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,5410

Żelazo i stal170405  37,6250

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208F45.11.Z1500288875730218234Włodarczyk Motor 

Jerzy Włodarczyk

 0,1500

Filtry olejowe160107  0,0150

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0350

Inne niewymienione odpady0702992719751776290019317DZIECHCIARZ 

WIESŁAW "KADET" 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe

 32,0400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012429228936472528929RECSTAL s.c.  2 308,0340

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 832,0930

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  64,0620

Metale żelazne160117  12,8100

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,2840

Miedź, brąz, mosiądz170401  11,7090

Aluminium170402  581,1690

Żelazo i stal170405  1 157,5640

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,7840

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102G51.57.Z2400269246272528155P & A  ZŁOM  

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0220

Opakowania z metali150104  0,0560

Metale żelazne160117  0,0050

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  8,9500

Miedź, brąz, mosiądz170401  27,5700

Aluminium170402  33,0460

Ołów170403  3,7920

Cynk170404  1,2520

Żelazo i stal170405  7 034,6270

Cyna170406  0,0550
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102O90.02.Z0034474706340011282EKO-LABOR Sp. z 

o.o.

 12,9000

Miedź, brąz, mosiądz1704012731384166381001263PHU Kędzierski 

Waldemar

 0,3600

Aluminium170402  1,3600

Żelazo i stal170405  542,3300

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103DJ28.52.Z9329368468982025766POLBRASS Sp. z o.o.  124,9140

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  17,8850

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,8270

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116F45.31.C3509586636761050121Boccard Polska Sp. z 

o.o.

 0,8000

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  125,9060

Zużyte opony160103G50.30.A2717147786320100060KRAJEWSKI & 

KRAJEWSKI S.j.

 50,2000

Opakowania z papieru i tektury150101DG24.61.Z2404846736462746961NITROERG S.A.  23,9300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  6,3300

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  8,9200

Inne materiały wybuchowe160403  0,1010

Opakowania z metali1501042434251805771906497Monika Orlikowska 

MONIKOR

 0,8530

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,4170

Aluminium170402  2,4110

Żelazo i stal170405  77,1240

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0360
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012410820086292412125EUROZŁOM PL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 114,4900

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  552,6800  497,4120

Opakowania z metali150104  7,7080

Żelazo i stal170405  870,5650

Odpady żelaza i stali191001  17,8900

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

0704012417829706292449714ENVIRO-TECH 

SPÓŁKA CYWILNA 

MARCIN KIEDA, 

MARCIN PATER

 20,0000

Inne niewymienione odpady070699  19,2600

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  11,4800

Odpady z uzdatniania wody 

chłodzącej inne niż wymienione 

w 10 02 11

100212  61,1200

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  5,5000

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  490,7800

Wodne ciecze myjące120301  523,0200  47,0710

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,2000

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  16,1000

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  72,3000

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  117,1900

Opakowania wielomateriałowe150105  0,3800

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,5900
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,8100

Filtry olejowe160107  1,0900

Tworzywa sztuczne160119  0,7000

Szkło160120  1,8600

Inne niewymienione elementy160122  0,7700

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0300

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1100

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  5,5800  3,2360

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  47,0800

Inne niewymienione odpady160799  936,4000

Skratki190801  0,8400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012416174906312557974ALKO-STAL Waldemar 

Olejniczak

 0,0080

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0330

Opakowania z papieru i tektury150101  3,5140

Opakowania z metali150104  3,5200

Metale nieżelazne160118  1,1630

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,6480

Aluminium170402  19,5070

Ołów170403  0,1520

Cynk170404  0,3520

Żelazo i stal170405  640,1270

Cyna170406  0,0000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0290

Papier i tektura200101  14,4600

Oleje i tłuszcze jadalne2001250727203276331833872LENART GRZEGORZ 

EKO-GASTRO

 448,8300

Żużle granulowane z pieców 

szybowych oraz żużle z pieców 

obrotowych

100580DI26.26.Z2700508406370103095Przedsiębiorstwo TIC 

Z. Trzcionkowski, A. 

Cieślik s.j.

 5 828,6400
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Opakowania z metali1501042762669366252039559P.W. MET-KOL II 

SPÓŁKA JAWNA 

SŁAWOMIR KUCIĘBA 

I MARCIN KUKULSKI

 0,0100

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,0000

Aluminium170402  8,4900

Ołów170403  0,0000

Cynk170404  1,2400

Żelazo i stal170405  358,2400

Papier i tektura191201  9,7800

Odpadowa masa roślinna020103O90.02.Z2725434516420014555EKO M. Golik. J. 

Konsek, J. Serwotka, 

J. Serwotka s.j.

 4,2000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  0,1500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  7,8000

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  0,1000

Odpady tworzyw sztucznych070213  31,5000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  0,1000

Inne niewymienione odpady070299  29,0000

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,6120

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  44,7000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  10,7000

Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  5,2000

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,4000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,6900
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Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,2700

Inne niewymienione odpady130899  3,1100

Opakowania z papieru i tektury150101  54,8000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  29,2000

Opakowania z drewna150103  2,7000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  200,2000

Opakowania ze szkła150107  77,3000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  3,7020

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  5,6150

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  11,6000

Zużyte opony160103  4,6000

Filtry olejowe160107  1,8450

Elementy wybuchowe (np. 

poduszki powietrzne)

160110  0,0400

Płyny hamulcowe160113  0,1750

Metale żelazne160117  0,2000

Tworzywa sztuczne160119  0,9000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,1000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0790

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,2000
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Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,3000

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  43,7000

Inne baterie i akumulatory160605  0,1000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  222,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  619,0000

Drewno170201  151,3000

Tworzywa sztuczne170203  3,6000

Odpadowa papa170380  26,3000

Żelazo i stal170405  0,1000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  81,0000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  3 143,6000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0080

Urządzenia zawierające freony200123  0,5370

Oleje i tłuszcze jadalne200125  0,2000

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,7000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  3,6000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,0400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,6000

Odpady ulegające biodegradacji200201  12,0000
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Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych

200306  49,9000  5,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  121,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501022431642369541659755ALL PLAST ALDONA 

POZNACHOWSKA

 568,5600

Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B2717880386391001744MARIOLA STUDNIC 

"EKOLAND"

 0,9000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,9500

Opakowania z metali150104  0,0600

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,3850

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0540

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3,6200

Gruz ceglany170102  16,5700

Odpadowa papa170380  34,1100

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  1,6400

Papier i tektura200101  23,4600

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,1330

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  12,2300

Odpady wielkogabarytowe200307  0,6200

Opakowania ze szkła150107DI26.13.Z2769321326491638145Wytwarzanie Szkła 

Gospodarczego 

AN-BEN Skabek Artur

 672,7600

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010707997965471561893"SŁAWA" BIENIAS 

SŁAWOMIR

 191,0900

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201030218261528943038256BATERPOL 

RECYCLER SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2070

Metale nieżelazne160118  0,0220

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  177,0000

Ołów170403  482,6140
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Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  114,7040

Kable zawierające ropę 

naftową, smołę i inne 

substancje niebezpieczne

170410  144,1620

Papier i tektura191201  180,1560

Metale nieżelazne191203  295,2250

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602132406721046452432793KANLUX S.A.  0,9550

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  47,8600

Inne baterie i akumulatory160605  0,0040

Rdzenie i formy odlewnicze 

przed procesem odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 05

100906G51.57.Z2405433932220819795KA-MA s.c. Wioleta 

Madryło, Tomasz 

Madryło

 0,0050

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  530,9320

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  2,7450

Opakowania z papieru i tektury150101  930,3840

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  74,0450

Opakowania z metali150104  49,7050

Zużyte opony160103  0,4380

Metale żelazne160117  2,0600

Metale nieżelazne160118  13,7010

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5,3080

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  32,7780

Miedź, brąz, mosiądz170401  77,4090

Aluminium170402  154,6490

Ołów170403  5,5670

Cynk170404  5,2420

Żelazo i stal170405  4 029,6600

Mieszaniny metali170407  9,2120

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  13,9460

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  0,2050
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Papier i tektura191201  583,7940

Metale żelazne191202  375,3600

Urządzenia zawierające freony200123  6,5970

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,2040

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  4,8730

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201043670485316292479566PLASTMETIX G.S.T. 

ROSIKOŃ A. MITKA 

spółka cywilna

 1,8000

Odpady tworzyw sztucznych070213  24,9000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  9,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  8,4000

Tworzywa sztuczne160119  25,9000

Tworzywa sztuczne170203  0,6000

Odpady powstające przy cięciu 

i obróbce postaciowej skał inne 

niż wymienione w 01 04 07

0104132429267446472565706CERAMOT SILESIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 268,3400

Szlamy z mycia, 

oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301  1 854,9100

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  523,4000

Gruz ceglany170102  312,0500

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  137,9000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  25,3600

Odpady tworzyw sztucznych0702132405428092220816213ADD-EX Adam 

Szlachcic

 0,5000

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  218,3000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,6000
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  62,0640

Opakowania ze szkła150107  1,4800

Szkło170202  8,3400

Cynk170404  0,4160

Szkło191205  2,9500

Żelazo i stal1704051500123205730011415FIRMA 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWA 

"TRANS-KUL" MARIAN 

KULESZA

 60,5100

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012724038796311013195SILEGOLD S.C. 

SŁAWOMIR 

GŁOGOWSKI, 

GRAŻYNA 

GŁOGOWSKA

 7 299,7100

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  2 373,9100

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  11,1400

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,0000

Odpady spawalnicze120113  0,0000

Inne niewymienione odpady120199  66,6200

Opakowania z metali150104  76,7300

Metale żelazne160117  169,4700

Metale nieżelazne160118  0,0000

Inne niewymienione odpady160199  0,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,7370

Aluminium170402  18,3890

Żelazo i stal170405  4 770,1850

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  64,6255

Odpady żelaza i stali191001  169,1780

Metale żelazne191202  910,8000

Zużyte opony160103G50.20.A2727081716311071583MD SERWIS Marek 

Grochulski

 1 701,3400
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Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101O90.01.Z0722560315532100408"Beskid-Ekosystem" 

Sp. z o.o.

 3,6600

Opakowania z papieru i tektury150101  9,3340

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,4000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  27,4920

Opakowania ze szkła150107  25,1470

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,5770

Zużyte opony160103  7,6950

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1240

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0106

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  18,6530

Odpadowa papa170380  4,1460

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  12,6070

Urządzenia zawierające freony200123  2,0620

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  2,0080

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,1230

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,1220
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,3840

Odpady ulegające biodegradacji200201  189,8100

Odpady wielkogabarytowe200307  62,8720

Cynk twardy1105010707653959371770978FIRMA "HANACOLOR" 

S.C. PIETRAS 

CZESŁAW, PIETRAS 

MAREK, PIETRAS 

TOMASZ

 0,5120

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  149,2880

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  28,8970

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,0240

Opakowania z papieru i tektury150101  522,0370

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  12,8790

Opakowania z metali150104  10,3030

Metale żelazne160117  27,0440

Metale nieżelazne160118  0,3790

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  11,5650

Miedź, brąz, mosiądz170401  23,7100

Aluminium170402  66,6620

Ołów170403  0,8300

Cynk170404  0,4230

Żelazo i stal170405  1 412,6810

Cyna170406  0,0100

Mieszaniny metali170407  0,0410

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,2380

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214G51.85.Z2719711626310014755OPUS Sp. z o.o.  0,7063

Zużyte opony160103G51.57.Z1503564915731129082KON-WIT Recykling 

s.c. Konrad Zajkiewicz 

Wiktor Kwiatkowski

 7 018,7250

Żelazo i stal1704053666298236491145595Zakład Usługowo 

Handlowy BETIMET 

Beata Stachurska

 92,7300

Metale żelazne191202  424,3000
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Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201025922946617722230173"NEOMET" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 276,8900

Żelazo i stal170405  24 921,3800

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208E40.30.B2427348329542732017TAURON CIEPŁO 

SP.Z O.O.

 0,5100

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,4500

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,2200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1080

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2130

Inne baterie i akumulatory160605  0,0210

Tworzywa sztuczne170203  0,2740

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,5040

Żelazo i stal170405  128,8640

Mieszaniny metali170407  1,9210

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0820

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,5600

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112O90.02.Z6720312187962416948TONSMEIER 

RECYKLING SZKŁA 

Sp. z o.o.(Tew 

Recykling Szkła Sp. z 

o.o.)

 7 325,7200
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Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  344,9700

Opakowania ze szkła150107  1 261,4400

Opakowania z metali1501042413176709492014135RAFAŁ WIŚNIEWSKI 

MODERNO

 4,9760

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  7,0650

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,6500

Aluminium170402  64,9140

Ołów170403  0,3230

Cynk170404  0,1380

Żelazo i stal170405  120,3760

Mieszaniny metali170407  0,4890

Papier i tektura200101O90.01.Z2767113426462445538Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp.z o.o.

 0,0560

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  9,5200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012720702256310023369FW. DRAGON 

Eugeniusz Dragon

 84,4300

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  646,9950

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  5,6140

Metale żelazne160117  185,2400

Aluminium170402  2,5860

Żelazo i stal170405  6 658,5120

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3520

Metale nieżelazne191203  0,4930

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012429511406312646034"RM-STEEL" S.C. 

Skup Surowców 

Wtórnych Roman 

Wąsowicz, Marcin 

Nieszkowiecki

 60,6650

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  23,4060

Opakowania z papieru i tektury150101  34,5210

Opakowania z metali150104  59,6830

Metale żelazne160117  2,7000

Metale nieżelazne160118  1,6910

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,3190

Miedź, brąz, mosiądz170401  152,2580
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Aluminium170402  149,1650

Ołów170403  10,1020

Cynk170404  10,6920

Żelazo i stal170405  526,2460

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,0200

Metale nieżelazne191203  0,1060

Opakowania z papieru i tektury1501012400781865732526678FOLMAK 

BARTŁOMIEJ DYNUS

 1 264,0620

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  121,9020

Opakowania ze szkła150107  17,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,6580

Aluminium170402  14,8230

Ołów170403  0,1690

Cynk170404  0,0840

Żelazo i stal170405  105,8720

Mieszaniny metali170407  1,5480

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,6240

Papier i tektura200101  91,0950

Odpady tworzyw sztucznych0702132600088406312651207TWK STANDARD 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0000

Opakowania wielomateriałowe150105  0,0000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303083402145165591954448SCHUMACHER 

PACKAGING ZAKŁAD 

GRUDZIĄDZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5 754,2680

Opakowania z papieru i tektury1501012777355116491943871NOMET SZCZEPAN 

NOWAK

 16,4960

Opakowania z metali150104  2,9800

Metale żelazne160117  11,2500

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,7600

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,4390

Aluminium170402  14,8560

Ołów170403  0,0450

Cynk170404  0,2340

Żelazo i stal170405  3 989,6380
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Papier i tektura200101  2,9000

Metale żelazne1601172419264469492156875MATEUSZ POGODA 

ZŁOMAT

 77,7100

Tworzywa sztuczne160119  1,6000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,9300

Cynk170404  0,3765

Żelazo i stal170405  1 104,3050

Baterie i akumulatory ołowiowe160601240536312AUTO-BAT ADAM 

GRABARCZYK

 20,8800

Wybrakowane wyroby żeliwne100980DJ27.51.Z0722968985471880753METALPOL 

WĘGIERSKA GÓRKA 

SP. Z O.O.

 1 245,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  8 754,5420

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  3 509,1700

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  29,4780

Żelazo i stal170405  510,5400

Zgorzelina walcownicza100210G51.55.Z2400539446492152893"TRANS - ZŁOM" S.C. 

ŁUKASZ CZAPLA & 

KATARZYNA ORMAN

 561,6500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  476,3800

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  89,7700

Odpady spawalnicze120113  0,1300

Inne niewymienione odpady120199  2 098,0000

Opakowania z metali150104  173,4600

Metale żelazne160117  1 683,0000

Cynk170404  0,0300

Żelazo i stal170405  4 793,0000

Mieszaniny metali170407  4 400,0000

Metale żelazne191202  724,0000

Opakowania z papieru i tektury1501013638208805223055466MORE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 7,7500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 836,4090

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  515,1200

Tworzywa sztuczne i guma191204  1,8200
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Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  656,2500

Opakowania z metali150104G51.57.Z2724370976311016420PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

RAF RZEPKA 

ANDRZEJ

 4,5070

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,6900

Aluminium170402  24,1200

Cynk170404  0,3050

Żelazo i stal170405  268,0140

Zużyte opony1601032413656866492262009PROMAX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 12,1660

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  18,3210

Tekstylia200111  5,5270

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0360

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  3,1630

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,0270

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0240

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  6,1730

Odpady ulegające biodegradacji200201  13,8200

Odpady wielkogabarytowe200307  50,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2729562206431042615DUMAR-STAL s.c.  112,0400
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Aluminium170402  1,2760

Cynk170404  0,2150

Żelazo i stal170405  318,1100

Metale nieżelazne191203  0,2340

Opakowania z papieru i tektury150101DN37.10.Z2411433075472103112SKY RECYCLING 

SYSTEM Sp. z o.o.

 0,2410

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0200

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  9,5500

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  17,4760

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  79,6050

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  6,1630

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4300

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,1170

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,3090

Inne baterie i akumulatory160605  0,3190

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,2300

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0720

Urządzenia zawierające freony200123  162,2650

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  2,5500

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  6,3450

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  126,7340
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  740,3750

Metale żelazne160117G51.57.Z2712125806411455343Zakład 

Usługowo-Handlowy 

Roman Zawada

 0,3310

Tworzywa sztuczne160119  0,0150

Szkło160120  0,0330

Opakowania z papieru i tektury1501013620841436252040077F.H.U. Stalmar 

STANISŁAW 

KOWALSKI

 0,0000

Opakowania z metali150104  2,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  13,0000

Aluminium170402  14,0000

Ołów170403  0,3000

Cynk170404  0,5000

Żelazo i stal170405  36,3000

Mieszaniny metali170407  0,0000

Opakowania z drewna1501030705694069370008168"CARREFOUR 

POLSKA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5000

Opakowania z drewna1501032403258229542347549FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA 

"DIABLO" MARCIN 

UCHTO

 912,5530

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012434171056422773058Firma Handlowo - 

Usługowa MADEX 

Magdalena Chmiel

 571,1100

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  2,2400

Opakowania z papieru i tektury150101  20,8600

Opakowania z metali150104  91,3800

Metale nieżelazne160118  2,3700

Miedź, brąz, mosiądz170401  32,0900

Aluminium170402  20,9800

Ołów170403  2,2000

Cynk170404  1,0200

Żelazo i stal170405  3 000,9900

Mieszaniny metali170407  9,3700

Metale żelazne191202  9,3900

Papier i tektura200101  7,9500
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012711132926340080403Skup Surowców 

Wtórnych Marek 

Salbert

 5,4000

Odpady spawalnicze120113  0,5000

Opakowania z papieru i tektury150101  724,0470

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,0000

Opakowania z metali150104  29,0810

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1,0000

Metale nieżelazne160118  0,1000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0300

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,3900

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0150

Miedź, brąz, mosiądz170401  43,2140

Aluminium170402  53,3640

Ołów170403  4,3530

Cynk170404  66,9720

Żelazo i stal170405  4 445,2770

Odpady żelaza i stali191001  84,0400

Papier i tektura191201  293,1400

Metale żelazne191202  25,6600

Opakowania z drewna1501031521551765771428365PPH-U MIK - TRANS 

SZWAJA MARZENA

 527,4460

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012419608006381799025PRIMEX S.C. ANITA 

MARKS I BEATA 

RUSNAK

 75,1500

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  2,3000

Opakowania z metali150104  8,2730

Metale żelazne160117  33,6600

Metale nieżelazne160118  2,5440

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  182,0400

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4740

Miedź, brąz, mosiądz170401  30,8286

Aluminium170402  18,3756

Ołów170403  0,2275

Cynk170404  0,3470

Żelazo i stal170405  18 157,5843
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Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  18,6400

Metale żelazne191202  151,0840

Metale200140  0,2500

Opakowania z metali1501042701309286491884387FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "MEGATRANS" 

PIOTR PRZEWŁOCKI

 9,3600

Metale żelazne160117  13,0600

Metale nieżelazne160118  21,5200

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1 298,8700

Miedź, brąz, mosiądz170401  36,7000

Aluminium170402  123,5700

Ołów170403  0,3700

Cynk170404  4,8000

Żelazo i stal170405  4 182,2200

Metale żelazne191202  253,0300

Opakowania z metali1501043606222926462792984STAL-CAT Aleksandra 

Baron

 4,3160

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,7090

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,8970

Aluminium170402  9,4360

Ołów170403  0,1480

Cynk170404  1,0340

Żelazo i stal170405  331,5910

Cyna170406  0,0040

Mieszaniny metali170407  0,1680

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,6040

Żużle z produkcji pierwotnej i 

wtórnej (z wyłączeniem 10 05 

80)

1005012767472976272364423FASTIGO LOGISTICS; 

SEBASTIAN ADAMEK

 176,8100

Popiół cynkowy110502  1 912,8180

Baterie i akumulatory ołowiowe1606013605070075482439061DS Auto Recycling 

Tomasz Pięta

 468,6320

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  100,6300

Miedź, brąz, mosiądz170401  16,2160

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  13,0930
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Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208272551373Market Metal  9,0400

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  606,2500

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  2 997,9400

Szkło191205  30,2600

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z2727736886411008130Sandra Skup Metali 

Nieżelaznych i Żelaza 

Anna Purchla

 0,3060

Opakowania z papieru i tektury150101  201,2600

Opakowania z metali150104  51,3990

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  11,3940

Miedź, brąz, mosiądz170401  71,6840

Aluminium170402  47,8080

Ołów170403  6,1250

Cynk170404  5,2820

Żelazo i stal170405  1 991,6650

Mieszaniny metali170407  0,2440

Odpady tworzyw sztucznych070213G51.57.Z0705589865481042539FHUT DARUS Dariusz 

Moskala

 26,5720

Opakowania z papieru i tektury150101  217,8550

Opakowania ze szkła150107  2,0000

Papier i tektura191201  77,2040

Opakowania z metali1501042606232196090070934"LION" MIKOŁAJ 

KICZOR SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 39,5100

Miedź, brąz, mosiądz170401  119,7600

Aluminium170402  220,7700

Ołów170403  31,5500

Cynk170404  14,9800

Żelazo i stal170405  816,0100

Cyna170406  0,0900

Mieszaniny metali170407  13,2100
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Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  29,3430

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

0701042408089116462806083SYNTEZIS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 12,6580

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  15,6040

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  18,5820

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  17,6920

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  4,7580

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  32,3850

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  20,9990

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  0,3400

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

1608013676358669492218323PLATINUM 

RECYKLING 

KOPERKIEWICZ 

SPÓŁKA JAWNA

 5,0600

Żelazo i stal170405  192,6800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012430724229691606536GRYF TRANS Sp. z 

o.o.

 260,8930

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  49,6800
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Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  23,5560

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  57,7300

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4,3200

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,0790

Aluminium170402  7,9660

Żelazo i stal170405  18 171,6160

Cyna170406  18,0100

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  17,1000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102O90.01.Z0707799835531722958ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

ŁĘKAWICY

 0,0200

Opakowania ze szkła150107  0,0600

Zużyte opony160103  0,2000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  7,0000

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  2,0000

Odzież200110  0,0500

Urządzenia zawierające freony200123  0,0530

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,9000

Odpady ulegające biodegradacji200201  1,1000

Odpady wielkogabarytowe200307  7,4000

Zgorzelina walcownicza100210276170739ALFA-TRANS 

RABSZTYN MARCIN

 95,3200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  109,6800

Żelazo i stal170405  3 048,9100

Metale żelazne191202  1 637,3000

Opakowania z papieru i tektury1501010723662805482288886ZAKŁAD BUDŻETOWY 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ

 52,0900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  213,1700

Opakowania z metali150104  2,7900

Opakowania ze szkła150107  255,5600
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  11,5800

Żelazo i stal170405  2,6200

Urządzenia zawierające freony200123  2,9240

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,8670

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,3830

Odpady ulegające biodegradacji200201  52,8400

Odpady wielkogabarytowe200307  88,1800

Wybrakowane wyroby żeliwne100980G51.57.Z2768088349691277966PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE, 

USŁUGOWE I 

PRODUKCYJNE BIM 

Sp. z o.o.

 50,6600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  12,6300

Metale żelazne160117  6,7000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1200

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,0290

Aluminium170402  2,4590

Ołów170403  0,0450

Cynk170404  0,0520

Żelazo i stal170405  1 833,6200

Cyna170406  0,0000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1280

Metale żelazne191202  0,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213O90.02.Z1509139005730212390P.P.H.U. ORION 

Landecki Marek

 1 191,1430

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  6,5600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  13,9270
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Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  216,8800

Opakowania z papieru i tektury150101  4 350,0820

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  724,1860

Opakowania z metali150104  102,6100

Tworzywa sztuczne160119  12,0350

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  8,2400

Żelazo i stal170405  143,4670

Papier i tektura191201  526,1640

Metale żelazne191202  31,7000

Tworzywa sztuczne i guma191204  2,1200

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201022400939036492182670ZŁOMOTEX Sp. o.o.  166,7100

Opakowania z metali150104  3,8900

Metale żelazne160117  38,6800

Metale nieżelazne160118  3,5600

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  38,4800

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,7200

Aluminium170402  3,3300

Ołów170403  0,0860

Żelazo i stal170405  5 913,0600

Mieszaniny metali170407  44,0800

Odpady powstające przy 

płukaniu i oczyszczaniu kopalin 

inne niż wymienione w 01 04 07 

i 01 04 11

0104122704801726251001000FIRMA HANDLOWA 

TRANSBUD - 

WULKAN WSZOŁA 

ZDZISŁAW

 29 613,4000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  4 584,6000

Stałe odpady z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  97,9600

Produkty z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

odprowadzane w postaci 

szlamu

100107  36,3200

Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124  30 003,2000
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Mieszanki popiołowo - żużlowe 

z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

100180  10 221,7200

Odpady betonowe i szlam 

betonowy

101314  19,8800

Odpady spawalnicze120113  62,9600

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  21,2200  15,4000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  11,8600

Inne niewymienione odpady120199  38,9000

Zmieszane lub wysegregowane 

odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170106  1 900,6300

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  560,0460

Zeszklone odpady190401  255,9400

Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się 

do wykorzystania)

190503  57,0400

Odpady tworzyw sztucznych070213G51.57.Z0702663675481013816P.U.H."RADAN" 

Radosław Buchta

 576,8800

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  0,1500

Opakowania z papieru i tektury150101  259,6700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  78,9560

Opakowania z drewna150103  66,2500

Opakowania z metali150104  10,4900

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  489,5700

Opakowania ze szkła150107  4,0700
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  15,4840

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,4700

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  2,5400

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,9600

Metale żelazne160117  4,3000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  408,1200

Żelazo i stal170405  19,3520

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,5600

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  10,1600

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  8,8600

Odpady żwiru lub skruszone 

skały inne niż wymienione w 01 

04 07

0104080722782749371556593JWM Jarosław 

Mynarski

 3 226,5000
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201010728646066381507407MARKS MARCIN 

"TRANS-MAR" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

SPEDYCYJNO-USŁUG

OWE

 141,5600

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  3,1180

Opakowania z metali150104  5,7150

Metale żelazne160117  0,5050

Metale nieżelazne160118  2,2730

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,8600

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,8641

Aluminium170402  9,4720

Ołów170403  0,1365

Cynk170404  0,5030

Żelazo i stal170405  4 079,7330

Metale200140  1,7100

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602143602888127511773770COMPENTUS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7360

Aluminium170402  7,7340

Żelazo i stal170405  0,2410

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801123659446235482680006PARDI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 20,9200

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  115,6800  115,6800

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  767,0000

Tworzywa sztuczne i guma191204  1 532,5300

Tekstylia191208  18,1200

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701013606615996472570989DROBNY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 60,9500

Gruz ceglany170102  934,0000
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  145,0000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  2 384,0000

Żelazo i stal1704052408040959490449610FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

KRAJPOL 

KRAJEWSKI JACEK

 179,7000

Opakowania z papieru i tektury1501012734685046481892362"GRAND" GAJEWSKI 

ARKADIUSZ

 15,8500

Opakowania z metali150104  19,6700

Metale nieżelazne160118  1,0300

Miedź, brąz, mosiądz170401  35,5700

Aluminium170402  26,9400

Ołów170403  6,2000

Cynk170404  1,3600

Żelazo i stal170405  839,7400

Papier i tektura191201  44,7700

Opakowania z papieru i tektury1501012772056416511349416MAREK WITALA 

P.P.U.H.ILMAR S.C.

Opakowania z metali150104  3,3150

Metale żelazne160117  17,7070

Metale nieżelazne160118  15,8610

Miedź, brąz, mosiądz170401  13,2980

Żelazo i stal170405  1 826,0400

Cyna170406  3,4040

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201023677709669372696853NOX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 937,9000

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,3000

Aluminium170402  0,1000

Żelazo i stal170405  1 039,5000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1000

Metale nieżelazne191203  8,8000
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Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

1001012426311806443493861PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

MARKOPOL-BIS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 10 016,5600

Popioły lotne z węgla100102  52 694,3900

Stałe odpady z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  41,8800

Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124  12 610,4300

Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i 

półsuche odsiarczania spalin 

oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182  77 488,8800

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050708198899371848769AUTO GALERI 

BADUM KAROL 

KUKLA

 0,4100

Zużyte opony160103  534,4000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,4660

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z1502302355731375510Zakład Oczyszczania 

Wywozu i Utylizacji 

Nieczystości 

EKO-SYSTEM Bożena 

Starch i Waldemar 

Strach S. J.

 0,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,1600

Opakowania ze szkła150107  5,5800

Zużyte opony160103  44,1600

Tworzywa sztuczne160119  0,5800

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  49,7600

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  8,3000
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Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  5,6200

Urządzenia zawierające freony200123  1,4460

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,0100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,0850

Odpady ulegające biodegradacji200201  37,9000

Odpady wielkogabarytowe200307  45,3600

Inne niewymienione odpady0303992705496566340014139TINA S.C. J.E. 

GRABIAS

 14,6200

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214DL33.30.Z0706216095480075318ELEKTROMETAL S.A.  21,9950

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0070

Opakowania z metali150104G51.57.Z0027631335731025891PHU "MAREK" Marek 

Marian

 13,3610

Metale nieżelazne160118  2,1400

Miedź, brąz, mosiądz170401  43,8290

Aluminium170402  64,2970

Ołów170403  4,6390

Cynk170404  1,7460

Żelazo i stal170405  1 761,3910

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z2717408536380009618Zakład 

Handlowo-Marketingow

y "CZYSTE 

ŚRODOWISKO"

 103,4670

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,1800

Opakowania z metali150104  5,3180

Opakowania ze szkła150107  7,9000

Metale nieżelazne160118  1,2320

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,4310

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,4600
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,3230

Szkło170202  12,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,5100

Aluminium170402  15,6420

Ołów170403  0,2210

Cynk170404  0,2740

Żelazo i stal170405  345,7340

Cyna170406  0,0210

Papier i tektura191201  82,0000

Metale200140  8,2800

Opakowania z metali150104DN37.10.Z2721052486530007970Zakłady 

Wielobranżowe 

"KOLMER" Ryszard 

Kicka

 0,5000

Metale żelazne160117  7,3400

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1350

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,7180

Aluminium170402  4,5620

Ołów170403  0,2650

Cynk170404  0,0820

Żelazo i stal170405  2 538,2670

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  5,1620

Zgorzelina walcownicza100210G51.57.Z1521459305732552807BASTAL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 75,2500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  4 151,1200

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  149,7400

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  534,0300

Inne niewymienione odpady120199  71,6500

Metale żelazne160117  75,2000

Żelazo i stal170405  3 946,3700

Metale żelazne191202  459,3400

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301052706853206440510369WIREX s.j.  13,3000

Tlenki metali inne niż 

wymienione w 06 03 15

060316  5,1400

Odpady tworzyw sztucznych070213  205,2200
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Inne niewymienione odpady070299  7,5700

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  176,0300

Rdzenie i formy odlewnicze 

przed procesem odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 05

100906  61,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  131,2700

Odpady spawalnicze120113  40,5940

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  0,8650  0,0000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  836,6510

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  88,8370

Inne niewymienione odpady120199  10,1800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  82,5900

Opakowania z drewna150103  200,5600

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  23,1700

Opakowania ze szkła150107  0,3400

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  83,0330

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,1300

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  11,2000
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  10,6030

Zużyte opony160103  0,6160

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,9000

Płyny hamulcowe160113  0,8000

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  2,5000

Tworzywa sztuczne160119  11,1750

Szkło160120  12,8500

Inne niewymienione elementy160122  1,5050

Inne niewymienione odpady160199  2,5350

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5,5600

Drewno170201  222,9700

Szkło170202  50,2400

Tworzywa sztuczne170203  18,0100

Odpadowa papa170380  452,9600

Aluminium170402  0,1470

Żelazo i stal170405  11,5280

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  26,9200

Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się 

do wykorzystania)

190503  3 423,9400

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  18,1400

Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne

200137  18,4800

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  951,3400

Odpady ulegające biodegradacji200201  3 603,7800

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  32,8600

Odpady z targowisk200302  47,4000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  738,6600
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Odpady wielkogabarytowe200307  132,8100

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z2404989946272401058ADRIAN KAZMIERZ 

KAZMET

 2,9700

Opakowania z metali150104  0,0800

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  587,0900

Metale żelazne160117  0,6800

Metale nieżelazne160118  16,7200

Tworzywa sztuczne160119  51,6400

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,7400

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,9700

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  59,1900

Miedź, brąz, mosiądz170401  16,3900

Aluminium170402  78,2200

Ołów170403  14,8000

Cynk170404  0,8400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z1508969395731054763FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA SŁAWPOL 

SŁAWOMIR 

KONIECZNY

 573,8000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,2850

Opakowania ze szkła150107  0,0800

Aluminium170402  0,8450

Żelazo i stal170405  148,6770

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z270578942Skup i Sprzedaż Złomu 

Metali Kolorowych 

Lucjan Szyller

 0,0200

Opakowania z metali150104  1,5000

Metale nieżelazne160118  0,0100

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,7000

Aluminium170402  1,6600

Ołów170403  0,2400

Cynk170404  0,0700

Żelazo i stal170405  0,3300

Żelazo i stal1704050003427176380000296Spółdzielnia Handlowa  14,4000

Opakowania z metali150104G51.57.Z276431980Dariusz Gerlich Skup 

Surowców Wtórnych

 20,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  14,1000

Aluminium170402  10,0000

Ołów170403  0,3500
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Cynk170404  1,1000

Żelazo i stal170405  2,2000

Opakowania z papieru i tektury1501012411361126442180203ADAMUS HENRYKA 

Logistyka Recyclingu 

PHU SUMADA II

 37,1220

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  29,0800

Opakowania wielomateriałowe150105  45,8200

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,2970

Tworzywa sztuczne160119  20,0000

Inne niewymienione elementy160122  12,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,7640

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  1 495,7800

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  2,8000

Opakowania z metali150104G51.57.Z1509919165771001655"KOLMAK" S.C. 

JACEK GOC, 

GRZEGORZ GOC 

(dawniej Skup 

Surowców Wtórnych 

KOLMAK s.c.)

 2,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,5000

Aluminium170402  8,5000

Ołów170403  0,2000

Cynk170404  3,2000

Żelazo i stal170405  504,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201010163642095272312319CELSA HUTA 

OSTROWIEC SP. Z 

O.O.

 8 200,1100

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  65,0600

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  109,8000

Opakowania z metali150104  403,5000

Metale żelazne160117  1 963,3000

Żelazo i stal170405  45 715,5500
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Metale żelazne191202  2 490,2800

Odpady tworzyw sztucznych0702133687958916462962707MULTI POLYMERS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1 402,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 693,3000

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z2706479042220007637ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA 

MIASTA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  17,7000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  9,8000

Opakowania ze szkła150107  7,2000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,4780

Zużyte opony160103  29,9000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  537,7000

Gruz ceglany170102  1 339,9000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  2 123,7000

Szkło170202  7,6000

Odpadowa papa170380  51,4000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  6,4000

Papier i tektura200101  22,4000

Szkło200102  4,2000

Urządzenia zawierające freony200123  2,0570
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Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  7,3300

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,2000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  2,0000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  12,8030

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  24,0000

Tworzywa sztuczne200139  53,0000

Metale200140  24,7000

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  10,2000

Odpady ulegające biodegradacji200201  319,7000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  7,1000

Odpady wielkogabarytowe200307  353,8000

Żelazo i stal170405G51.57.Z1502266995741370980Z.P.U.H. "KAZ-BIS" 

A.A. Kozak Sp. J.

 0,1000

Odpady tworzyw sztucznych0702132406613365741985003ZPHU "Dawids" 

Fabryczny Dawid

 28,1800

Metale żelazne160117  1,1520

Metale nieżelazne160118  3,1190

Tworzywa sztuczne160119  8,7000

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,4400

Aluminium170402  128,2980

Cynk170404  4,5000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,6300

Tworzywa sztuczne i guma191204  8,6610
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Miedź, brąz, mosiądz1704011506957505750010123JANUSZ KITA 

ELEKTROMECHANIK

A HANDEL 

ART.PRZEMYSŁOWY

MI

 0,8000

Aluminium170402  0,4000

Żelazo i stal170405  302,6000

Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z2722428446290011681ERG S.A.  101,7790

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302081509027755750011329Wojtala Trucks Spółka 

jawna

 0,1200

Opakowania z metali150104  0,8320

Tworzywa sztuczne160119  0,2400

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0020

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1950

Aluminium170402  0,4130

Żelazo i stal170405  31,0710

Tekstylia2001112400224709491920334TEXTILIA M.MILDE 

SPÓŁKA JAWNA

 165,3000

Opakowania z papieru i tektury150101G51.53.B2730333386391109890FIRMA HANDLOWO - 

PRODUKCYJNA 

"EUROBUD" 

PŁAWECKI PIOTR

 5,9440

Opakowania z metali150104  2,7540

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,7000

Aluminium170402  3,1160

Cynk170404  0,8190

Żelazo i stal170405  131,6560

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z2782408006422726805P.P.U.H. MARION 

Maria Podleśny

 12,9000

Opakowania z metali150104  3,5000

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,3000

Aluminium170402  5,6000

Ołów170403  0,1000

Cynk170404  1,2000

Żelazo i stal170405  247,6000

Papier i tektura191201  11,9000

Papier i tektura200101  5,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2400053426481323374F.H "JU-GO" 

MAŁGORZATA 

KRAJEWSKA

 0,2000

Opakowania z metali150104  46,8000

Miedź, brąz, mosiądz170401  40,0000

Aluminium170402  36,3000
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Ołów170403  0,7000

Cynk170404  11,1000

Żelazo i stal170405  1 064,5000

Papier i tektura200101  395,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301052406766519491580909"ESYSTEM P.U.H." 

KRZYSZTOF 

CIEPIELA

 24,6300

Inne niewymienione odpady030399  19,9400

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  96,3100

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  409,9600

Odpady tworzyw sztucznych070213  48,5000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  42,7800

Inne niewymienione odpady070299  2,2000

Zgorzelina walcownicza100210  52,7400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  573,8330

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  14,4800

Inne niewymienione odpady120199  20,3550

Opakowania z papieru i tektury150101  7,1200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  20,0000

Opakowania z drewna150103  20,7100

Opakowania z metali150104  4 929,1650

Zużyte opony160103  0,4600

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  22,9400

Drewno170201  15,3600

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,2210

Aluminium170402  1,4460

Żelazo i stal170405  950,8680

Odpady żelaza i stali191001  287,9800

Metale żelazne191202  16 145,5580

Metale nieżelazne191203  839,5300

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,0000

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  0,0000

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  5 111,8000
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Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  533,9400

Metale200140  0,0000

Opakowania z papieru i tektury1501011426242595272638392ŻABKA POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 143,1760

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  57,4830

Opakowania z papieru i tektury1501011500327365740007792Zakład Działalności 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 

Krzepicach

 1,0800

Opakowania ze szkła150107  5,8400

Zużyte opony160103  0,7000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  30,0000

Gruz ceglany170102  70,0000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,0270

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,1000

Tworzywa sztuczne200139  2,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201  8,9400

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  3,7800

Odpady wielkogabarytowe200307  22,0200

Baterie i akumulatory ołowiowe160601A01.11.B0004719695470053143Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna 

ZWYCIĘSTWO

 0,0200

Odpady tworzyw sztucznych070213DN37.20.Z2767242806291824357Przedsiębiortwo 

Produkcyjno Handlowe 

Usługowe "EL-PLAST"

 33,6860

Odpady kory i korka030101I60.24.A150595008Usługi Transportowe 

Przetwórstwo Drewna, 

Handel Drewna Józef 

Skalec

 1 147,2200
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  157 786,1450

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

1701072427999106292463602PW-ETA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 64,0000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  146,0000

Żelazo i stal1704052400028305770404233Sławomir Góra Zakład 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowy

 8,4600

Oleje i tłuszcze jadalne2001252428905326342808062KULCZYK & 

KONSTANTYNOWICZ 

S.C.

 896,8400

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

1501062418028276452519471BIO-EKOS SPÓŁKA 

CYWILNA

 267,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032726560086441016306SE-MAN Roman 

Semczuk

 23,9000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  23,2200

Żelazo i stal170405  12,8200

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  5,5800

Miedź, brąz, mosiądz1704012402598126261636473PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

SYGUDA SEBASTIAN

 0,0350

Aluminium170402  0,0009

Żelazo i stal170405  132,0400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102G51.90.Z150362630Przedsiębiorstwo 

Obrotu Produktami 

Tłuszczowymi POPT

 57,1700

Opakowania z drewna150103  49,9000

Opakowania z metali150104  0,4200

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  3,6100

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  71,1800

Oleje i tłuszcze jadalne200125  62,4230
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Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.50.Z1521570705741910531ZHU POLTRANS Piotr 

Dębowski

 35,3300

Odpady tworzyw sztucznych0702132403161906462717267Dan Plast Recykling 

S.C.

 9,9000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  2,1400

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,0800

Opakowania z papieru i tektury150101  778,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  297,9000

Opakowania z drewna150103  1,0000

Opakowania z metali150104  0,4000

Opakowania ze szkła150107  1,5000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,7150

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0050

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  4,7000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,4800

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0400
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Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,0110

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  77,5000

Tworzywa sztuczne i guma191204  2,3000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2739241328691286947Z.H.U. Dariusz 

Przebindowski

 32,9890

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,2110

Opakowania z papieru i tektury150101  19,4800

Opakowania z metali150104  22,0710

Metale nieżelazne160118  1,3700

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,8500

Miedź, brąz, mosiądz170401  12,6970

Aluminium170402  14,4768

Ołów170403  0,3700

Cynk170404  0,7340

Żelazo i stal170405  756,5411

Papier i tektura191201  6,9800

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032761371279691160862ROMAX S.C. SYLWIA 

I ANDRZEJ ROGON

 0,0470

Opakowania z metali150104  3,0600

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,3330

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,3980

Aluminium170402  13,1740

Ołów170403  0,4650

Cynk170404  0,1550

Żelazo i stal170405  495,2550

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3810

Papier i tektura200101  0,0280

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0203041002655286581191067"MARKON-PROJEKT" 

MARCELI 

KONFEDERAK

 18,8500

Inne niewymienione odpady020399  0,9000

Inne niewymienione odpady030199  0,2000
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Odpady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 04 02 19

040220  7,0000  2,1400

Inne niewymienione odpady040299  1,9430

Kwas fluorowodorowy060103  0,2440

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  13,2000

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  11,7000

Odpady z dodatków inne niż 

wymienione w 07 02 14

070215  1,4000

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  8,8400

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  0,1300

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  8,3720

Inne niewymienione odpady070599  0,2000

Inne niewymienione odpady070799  0,1260

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  5,9000

Inne niewymienione odpady080199  0,1000

Odpady proszków 

powlekających

080201  0,1620

Inne niewymienione odpady080499  1,2000

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  9,3940

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  2,0400

Roztwory wywoływaczy 

opartych na rozpuszczalnikach

090103  0,1370

Roztwory utrwalaczy090104  11,7800

Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  0,2120

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  0,1700

Popioły lotne z węgla100102  1 289,7000

Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  0,5600

Zgorzelina walcownicza100210  607,8900
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Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  80,0500

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 11 15

101116  24,9850

Inne niewymienione odpady108099  8,5600

Odpadowe emulsje i roztwory 

olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

120108  0,4400

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  13,5000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,4030

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  467,7250

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  29,8820

Inne niewymienione odpady120199  0,0000

Wodne ciecze myjące120301  1,0500  0,0650

Inne oleje hydrauliczne130113  0,1900

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  1,3070

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  2,8720

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła zawierające 

związki chlorowcoorganiczne 

inne niż wymienione w 13 03 01

130306  20,7230

Opakowania wielomateriałowe150105  1,2550

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1,2410

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  23,0100
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Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  97,9280

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  11,5320

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,6190

Płyny hamulcowe160113  0,4100

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  1,4430

Zbiorniki na gaz skroplony160116  1,1880

Tworzywa sztuczne160119  10,2870

Inne niewymienione elementy160122  37,5280

Inne niewymienione odpady160199  355,7990

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  131,4090

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  2,2600

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  9,9000  1,6200

Zmieszane lub wysegregowane 

odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170106  0,9400

Tworzywa sztuczne170203  0,5800

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  10,4000

Odpadowa papa170380  0,9250
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Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,7590

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  31,5920  4,7380

Stałe odpady palne zawierające 

substancje niebezpieczne

190209  0,0150

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

190211  52,0570

Odpady zestalone inne niż 

wymienione w 19 03 06

190307  216,5810

Skratki190801  0,0000

Zawartość piaskowników190802  73,0500

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  8,8000

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  1,0000  0,1200

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  54,4890  8,1730

Inne niewymienione odpady190899  1,0000  0,1100

Odpady stałe ze wstępnej 

filtracji i skratki

190901  0,0450

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  10,4000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z2401951476452179360KRISMET KRZYSZTOF 

JAGIELSKI

 0,4000

Opakowania z papieru i tektury150101  179,9000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,1000

Opakowania z metali150104  22,0000

Metale nieżelazne160118  3,2000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,1060

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,4000

Miedź, brąz, mosiądz170401  21,1000

Aluminium170402  22,0000
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Ołów170403  0,7000

Cynk170404  2,4000

Żelazo i stal170405  427,9000

Papier i tektura191201  166,7000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  13,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  21,8000

Zużyte opony160103DH25.12.Z0728112775532242700Zakład Bieżnikowania 

Opon Lipowa S.C. 

H.Caputa i Wspólnicy.

 98,0200

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701011458988625252522195"GB-TECH" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1 302,5500

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  7 450,5900

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.50.Z0048575207790001083Circle K Polska Sp. z 

o.o. (dawniej STATOIL 

FUEL & RETAIL 

POLSKA SP. Z O.O. )

 0,1700

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216DL30.02.Z2766759366462441581WILK ELEKTRONIK 

S.A.

 0,0010

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204DN37.10.Z0705112175471008363ZAKŁAD 

HANDLOWO-USŁUGO

WY "WELTMAR" S.C. 

T.FOLTYN, 

M.GMYREK

 0,0160

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,2100

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0810

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,0460
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Odpadowe piaski i iły010409O90.01.Z3571907396762157648FCC POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ (wcześniej ASA Eko 

Polska Sp. z o.o.)

 102,5000

Odpadowa masa roślinna020103  8,4000

Odchody zwierzęce020106  7,7000

Odpady z upraw 

hydroponicznych

020183  15,0000

Inne niewymienione odpady020199  78,0000

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  28,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  2,1900

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  22,7400

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  47,3600

Inne niewymienione odpady030399  13,2000

Odpady z mizdrowania 

(odzierki i dwoiny wapniowe)

040101  58,3600

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  20,9600

Odpady z nieprzetworzonych 

włókien tekstylnych

040221  1,3500

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  222,3700

Inne niewymienione odpady040299  0,2400

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,1500

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  1,5800

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  121,0460

3676



Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070304  31,4600

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 05 11

070512  10,2400

Zwroty kosmetyków i próbek070681  0,6800

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  1,5240

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  0,4100

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  0,4300

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  15,3400

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  0,1100

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  185,7100

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  41,8630

Inne niewymienione odpady080199  17,6960

Odpady proszków 

powlekających

080201  0,9740

Zawiesiny wodne zawierające 

materiały ceramiczne

080203  42,3000

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  0,0200

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,1260

Inne niewymienione odpady080499  0,2750

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  1,7800
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Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  0,0500

Odpady z przechowywania i 

przygotowania paliw dla 

opalanych węglem elektrowni

100125  21,1000

Inne niewymienione odpady100299  0,1900

Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki 

termicznej

101201  2,0100

Cząstki i pyły101203  14,3400

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  0,5500

Odpady ze szkliwienia inne niż 

wymienione w 10 12 11

101212  7,7800

Inne niewymienione odpady101299  0,3000

Cząstki i pyły (z wyłączeniem 

10 13 12 i 10 13 13)

101306  8,8600

Odpady betonowe i szlam 

betonowy

101314  123,3100

Inne niewymienione odpady101399  61,7600

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  76,7410

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  30,0400

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,0100

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,3300

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  15,2200

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  2,2880

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  179,6100

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  1,0300

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,5830

Inne niewymienione odpady120199  4,4380
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Wodne ciecze myjące120301  19,8800

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  2,5500

Inne oleje hydrauliczne130113  0,5750

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  5,4900

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  23,5870

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  70,9700

Inne niewymienione odpady130899  0,6500

Opakowania z drewna150103  576,1470

Opakowania z metali150104  47,7630

Opakowania wielomateriałowe150105  347,5360

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  2,9980

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  115,5280

Zużyte opony160103  394,3980

Filtry olejowe160107  70,7710

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  1,1200

Metale żelazne160117  41,4700

Tworzywa sztuczne160119  89,7340

Szkło160120  73,2150

Inne niewymienione elementy160122  29,8280

Inne niewymienione odpady160199  59,5100

Zużyte urządzenia zawierające 

PCB albo nimi 

zanieczyszczone inne niż 

wymienione w 16 02 09

160210  0,0400
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,3600

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0210

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  3,2460

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,6400

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  44,4200

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  1,8010

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,4810

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,4200

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  450,1900

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  26,6400

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  6,2400

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0050

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  0,8200

Odpady inne niż wymienione w 

16 82 01

168202  7,4800

Drewno170201  98,8600

Tworzywa sztuczne170203  126,4320

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  50,3000
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Asfalt zawierający smołę170301  7,9400

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  282,9600

Odpadowa papa170380  310,0050

Żelazo i stal170405  17,4410

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1400

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  274,2600

Inne materiały izolacyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170603  11,9800

Inne odpady z budowy, 

remontów i demontażu (w tym 

odpady zmieszane) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170903  6,9440

Osady filtracyjne (np. placek 

filtracyjny) z oczyszczania 

gazów odlotowych

190105  201,8800

Zużyty węgiel aktywny z 

oczyszczania gazów 

odlotowych

190110  2,3200

Żużle i popioły paleniskowe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

190111  293,8000

Pyły z kotłów zawierające 

substancje niebezpieczne

190115  0,6600

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  19,0600

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  3,0700

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  25,0200

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  160,6600

Osady z klarowania wody190902  28,5000
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Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  1,0500

Inne niewymienione odpady1011993671558189542777793ANMON S.C. MARIAN 

MATOGA, DAMIAN 

CHROBOT

 863,0000

Inne niewymienione odpady101299  87,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  919,0000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  375,0000

Żelazo i stal170405  762,0000

Metale żelazne191202  46,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

1701070203530076911424340Energorecykling - Jan 

Mech

 30,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101DN37.10.Z0704998299370005649FIRMA USŁUGOWO 

HANDLOWA 

ZŁOMAKMETAL 

Tomasz Lachowski

 43,7100

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0580

Opakowania z papieru i tektury150101  223,4340

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  21,3800

Opakowania z metali150104  7,1240

Metale żelazne160117  198,4200

Metale nieżelazne160118  0,0430

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2580

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,8560

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,1410

Miedź, brąz, mosiądz170401  10,2500

Aluminium170402  21,6300

Ołów170403  0,2550

Cynk170404  1,8640

Żelazo i stal170405  636,4360

Cyna170406  0,0010

Mieszaniny metali170407  0,3020

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,8980

Papier i tektura191201  27,9200
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Papier i tektura200101  70,9350

Urządzenia zawierające freony200123  0,9680

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1070

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,6360

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  6,9180

Metale200140  0,0050

Opakowania z metali1501042432319906462930280KOBOLD SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 41,6880

Miedź, brąz, mosiądz170401  49,5040

Aluminium170402  35,8510

Ołów170403  8,9320

Cynk170404  0,8610

Żelazo i stal170405  1 707,6610

Cyna170406  0,1500

Mieszaniny metali170407  0,2120

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,9690

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301O90.03.Z2407964446472455515ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ

 68,3000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  66,7200

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z2738357996341408515ZUH METRO Grzegorz 

Bronder

 93,8000

Opakowania z metali150104  13,4300

Miedź, brąz, mosiądz170401  17,2300

Aluminium170402  7,4900

Ołów170403  0,3600

Cynk170404  0,0900

Żelazo i stal170405  123,3000

Cyna170406  0,3500
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Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318DL31.20.B2769428636431617240PRZEDSIĘBIORSTWO 

"OPA-LABOR" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0210

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0020

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0080

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z0705796305471161998Firma 

Handlowo-Usługowa 

"INA" Danuta Nikiel

 37,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  12,0000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110O90.02.Z2705324436310000078KOMART Sp. z  o.o.  0,0460

Zużyte opony160103  13,0900

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 640,9500

Gruz ceglany170102  0,4200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  577,2800

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1,2000

Papier i tektura200101  35,5400

Szkło200102  1,7600

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  1,0400

Tekstylia200111  3,1200
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Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0320

Urządzenia zawierające freony200123  2,8370

Oleje i tłuszcze jadalne200125  0,0400

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  0,0750

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,0650

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,0050

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0530

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0640

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,4710

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  19,3600

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  7,1800

Odpady ulegające biodegradacji200201  729,9800

Odpady wielkogabarytowe200307  566,8300

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701013565403506371980728ALBA MPO Sp. z o.o.  30,9000

Gruz ceglany170102  241,4000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  25,6000

Odpadowa papa170380  5,5000
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Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  2,1000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  61,3000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  1,4000

Odpady wielkogabarytowe200307  15,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012736821506331694040F.H. ZBYNIO Majer 

Jarosław

 6,3180

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,6540

Opakowania z papieru i tektury150101  129,5930

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  25,9560

Opakowania z metali150104  15,5290

Metale nieżelazne160118  1,3970

Miedź, brąz, mosiądz170401  34,7260

Aluminium170402  25,0050

Ołów170403  0,5160

Cynk170404  0,4420

Żelazo i stal170405  1 292,8920

Mieszaniny metali170407  0,0620

Papier i tektura191201  300,3830

Papier i tektura200101  0,4730

Żelazo i stal1704052413094236452099690Usługi Inżynierskie i 

Budowlane Mariusz 

Cieśla

 54,9000

Opakowania z metali150104G51.57.Z2706803856461031473OBRÓT METALAMI 

NIEŻELAZNYMI SKUP 

I SPRZEDAŻ ZŁOMU 

MARIAN CZARNECKI

 8,1080

Metale nieżelazne160118  0,0090

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2510

Miedź, brąz, mosiądz170401  15,4670

Aluminium170402  15,1510

Ołów170403  0,5830

Cynk170404  0,9780

Żelazo i stal170405  8,0050

Mieszaniny metali170407  0,1490

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012781012576422069336FHU JARCAR Chmiel 

Jarosław

 352,5100
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Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  13,2300

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,1100

Opakowania z papieru i tektury150101  115,9400

Opakowania z metali150104  123,8500

Metale żelazne160117  3,9700

Metale nieżelazne160118  0,3500

Miedź, brąz, mosiądz170401  15,2900

Aluminium170402  17,3100

Ołów170403  0,3000

Cynk170404  0,7800

Żelazo i stal170405  4 165,2700

Papier i tektura191201  4,4200

Metale żelazne191202  18,7600

Papier i tektura200101  7,4400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.51.Z0703054755471015073Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"BISTAL II" Bekier 

Sławomir

 81,1000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  161,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  10,4000

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  0,4000  0,0000

Inne niewymienione odpady120199  0,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,6000

Opakowania z metali150104  5,3000

Metale żelazne160117  27,8000

Tworzywa sztuczne160119  1,3000

Szkło160120  3,0000

Inne niewymienione elementy160122  6,3000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  13,6400

Aluminium170402  9,5000

Żelazo i stal170405  114,4000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1000

Żużle z produkcji pierwotnej i 

wtórnej

1004012417289766431752736ECOM Sp. z o.o.  3 152,0800

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,5000

Metale nieżelazne160118  10,4960
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Ołów170403  13,5500

Cynk170404  11,0040

Opakowania z metali1501042434242755532254270METAL-KEL 

KRZYSZTOF LALIK

 10,0860

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,7920

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,0750

Aluminium170402  9,1690

Ołów170403  0,1580

Cynk170404  0,5200

Żelazo i stal170405  355,3330

Zużyte opony1601032701207466430000299MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SP. 

z o.o.

 2,3000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0800

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,6350

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,7000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0400

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,0430

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0200

Drewno170201  13,4000

Szkło170202  0,0000

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,0000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0370

Urządzenia zawierające freony200123  2,0670
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Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,0000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  1,9000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,7000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,2390

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,6000

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  0,0000

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  0,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z2715225536310203746Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe "RAJ" 

Jerzy Rogon

 2,6000

Opakowania z metali150104  0,5000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,5000

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,7000

Aluminium170402  5,4000

Ołów170403  0,6000

Cynk170404  0,9000

Żelazo i stal170405  137,0000

Cyna170406  0,0300

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302F45.21.A6307828807780001070Skanska S.A.  1 138,6800

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113G51.90.Z0127551145222439012Pure Solve Polska Sp. 

z o.o.

 77,2160

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  25,4230

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201042419115006342779490VIVASTO S.A.  984,0300
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Odpady tworzyw sztucznych070213  45,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  7 395,3150

Zużyte opony1601032429680795482394559GOMELL SERVICE 

SERWIS OGUMIENIA 

SZYMON WARDAS

 3,5940

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011468339949512370578ODYLION SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 5,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  148,0000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  49,3000

Inne niewymienione odpady120199  9,6000

Metale żelazne160117  79,4000

Metale nieżelazne160118  144,5000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,1580

Miedź, brąz, mosiądz170401  449,6000

Aluminium170402  2 683,1000

Ołów170403  8,7000

Cynk170404  64,3000

Żelazo i stal170405  161,4000

Mieszaniny metali170407  2,6000

Metale nieżelazne191203  55,1000

Odpady tworzyw sztucznych0702132732071526291455552LE GALL POLSKA Sp. 

z o. o.

 104,7000

Inne niewymienione odpady080199  24,2000

Zgary i żużle odlewnicze101003  5,4000

Inne niewymienione odpady110199  176,5000

Popiół cynkowy110502  1,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  4 709,3000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 067,1000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  92,1000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  23,4000

Odpady spawalnicze120113  0,0100

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  4,4000

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  14,3000
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Inne niewymienione odpady120199  630,9000

Opakowania z papieru i tektury150101  467,9000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  65,2000

Opakowania z drewna150103  52,5000

Opakowania z metali150104  5,6000

Opakowania wielomateriałowe150105  64,3900

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,1000

Metale nieżelazne160118  1,2000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  7,1000

Tworzywa sztuczne170203  6,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  22,9000

Aluminium170402  818,5000

Ołów170403  1,2300

Cynk170404  13,0160

Żelazo i stal170405  5 535,6000

Mieszaniny metali170407  13,7000

Metale żelazne191202  2,1000

Metale200140  2,5000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

1501060723617855532189331ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH

 31,2000

Opakowania ze szkła150107  39,7000

Zużyte opony160103  8,3000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  8,6000

Odpadowa papa170380  0,0600

Urządzenia zawierające freony200123  3,9400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  6,5150

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  6,9250

Odpady wielkogabarytowe200307  58,2000
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012411699915732671736PIOTR KONIECZNY 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

ERMET-BIS

 12,2800

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,7500

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0305

Żelazo i stal170405  41,5900

Żelazo i stal170405G51.57.Z2769004459691147353PPHU Stal-Produkt 

Agata Mach

 144,6200

Metale żelazne191202  82,3300

Odpady powstające przy cięciu 

i obróbce postaciowej skał inne 

niż wymienione w 01 04 07

010413O90.02.Z0728857849372406743"Sanit-Trans" Sp. z 

o.o.

 6,0000

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020204  12,6600

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  2,4400

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020705  6,0400

Inne niewymienione odpady020799  1 036,8700

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  84,0100

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  96,1200

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  618,3100

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  181,4860

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

050109  986,0200

Kwas siarkowy i siarkawy060101  313,4200

Kwas chlorowodorowy060102  0,0300

Kwas azotowy i azotawy060105  0,3930

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  0,1700
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Odpady zawierające rtęć060404  0,0040

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103  0,4700

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  10,2860

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070107  0,0450

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  12,8710

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070210  1,2060

Odpady tworzyw sztucznych070213  1 507,0800

Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214  0,0390

Odpady z dodatków inne niż 

wymienione w 07 02 14

070215  5,3900

Odpady zawierające 

niebezpieczne silikony

070216  0,4100

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  4,8810

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  196,6070

Inne niewymienione odpady070299  518,7370

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  0,1130

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  20,1200

Inne niewymienione odpady070699  0,9000

Inne niewymienione odpady070799  0,1980
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Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  33,2930

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  15,0990

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  2,7100

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  0,9600

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  28,3320

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  61,4850

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  2,2500

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  10,0300

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  13,0310

Odpady proszków 

powlekających

080201  269,6930

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  2,1500

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,1460

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  4,6450

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  143,6240
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Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  9,4350

Osady z klejów i szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080411  45,7710

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080413  31,1790

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  22,1500

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  0,3300

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  2 828,2030

Rdzenie i formy odlewnicze 

przed procesem odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 05

100906  202,1600

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008  30,1000

Pyły z gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 10 09

101010  66,2300

Odpady włókna szklanego i 

tkanin z włókna szklanego

101103  40,5620

Wybrakowane wyroby101382  132,0150

Inne niewymienione odpady101399  16,1800

Kwasy trawiące110105  150,1800

Odpady zawierające kwasy 

inne niż wymienione w 11 01 05

110106  4,4000

Alkalia trawiące110107  2,0000

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  73,6080

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  106,6300

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  48,0200

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  28,9610
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Odpady z odtłuszczania inne 

niż wymienione w 11 01 13

110114  136,2090

Zużyty topnik110504  0,3000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  45,7570

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  29,3840

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  46,1450

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  19,8000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  21,1820

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  3 131,4260

Zużyte woski i tłuszcze120112  7,1240

Odpady spawalnicze120113  0,0240

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  9,7310

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  24,2640

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  3,3900

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  15,4030

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  2,0370

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  5,7980

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  28,0170

Inne niewymienione odpady120199  66,1500

Wodne ciecze myjące120301  649,1250

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  2,4600
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Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  36,0550

Inne oleje hydrauliczne130113  2,3100

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  3,4450

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  2,0700

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  42,4290

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  1,0000

Odpady stałe z piaskowników i 

z odwadniania olejów w 

separatorach

130501  1,7100

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  2,5070

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  5,0000

Olej opałowy i olej napędowy130701  0,2130

Benzyna130702  0,1160

Inne emulsje130802  2,0000

Inne niewymienione odpady130899  2,8000

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  2,7690

Opakowania z papieru i tektury150101  3 954,1870

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  946,1680

Opakowania z drewna150103  350,8690

Opakowania z metali150104  112,0270

Opakowania wielomateriałowe150105  20,2400

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  2 266,5130

Opakowania ze szkła150107  7 480,1100
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  337,1760

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  2,8420

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  902,0910

Zużyte opony160103  82,4950

Filtry olejowe160107  4,6630

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,0120

Płyny hamulcowe160113  0,2310

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,4930

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,2000

Metale żelazne160117  89,5130

Metale nieżelazne160118  185,0600

Tworzywa sztuczne160119  27,5380

Szkło160120  2,0110

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  4,6800

Inne niewymienione elementy160122  3,1530

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0320
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  9,6460

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  15,9770

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  3,1360

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  1,4050

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  770,6710

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  15,0740

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  22,5200

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  3,2150

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0760

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,1090

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,0530

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,3670

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0560

Inne baterie i akumulatory160605  0,1300
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Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  1,9240

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  24,4800

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  0,3150

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  0,0850

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  4,8000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  518,5210

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,0470

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  314,8940

Szkło170202  25,2860

Tworzywa sztuczne170203  42,4800

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  24,0400

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  0,0830

Odpadowa papa170380  38,6800

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0200

Aluminium170402  6,3060

Cynk170404  6,1370

Żelazo i stal170405  134,1090

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,4500
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Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  11,6200

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  8,2200

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  31,2650

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  2,0290

Inne odpady z budowy, 

remontów i demontażu (w tym 

odpady zmieszane) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170903  10,1200

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  328,2200

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  2,0600

Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się 

do wykorzystania)

190503  105,3800

Skratki190801  2,2600

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190806  1,7400

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  25,0000

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  960,0900

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  22,0400

Inne niewymienione odpady190899  5,9600

Osady z klarowania wody190902  13,3000

Metale żelazne191202  0,3290

3701



Tworzywa sztuczne i guma191204  29,5500

Szkło191205  332,7200

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  11,8000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  4 901,0900

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  5 948,0600

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  2 472,1700

Papier i tektura200101  2,9800

Tekstylia200111  8,6800

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,6120

Urządzenia zawierające freony200123  14,1350

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  11,5930

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  3,1600

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  1,7720

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,4080

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  19,6190

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  43,4880

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  80,5880

Odpady ulegające biodegradacji200201  609,3860

Odpady wielkogabarytowe200307  772,2750

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  343,8160

Odpady tworzyw sztucznych0702131434251255272662255PLASTIC OMNIUM 

AUTO SP. z o.o.

 39,1690
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Opakowania z metali1501043627071535532519604FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA VIKTORIA 

SPÓŁKA CYWILNA 

ZBIGNIEW GÓRA, 

SZYMON GĄSIOREK

 13,9140

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,0970

Miedź, brąz, mosiądz170401  13,5930

Aluminium170402  18,2980

Ołów170403  0,3880

Cynk170404  0,1600

Żelazo i stal170405  311,1850

Opakowania z metali1501040705935575531006759Firma 

Handlowo-Usługowa 

,,Trans-God" Godziński 

Piotr

 1,6270

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2270

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,7024

Aluminium170402  1,0369

Ołów170403  0,0175

Cynk170404  0,2828

Żelazo i stal170405  68,7070

Opakowania z metali1501040704162175530009342Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe ,,WIWAX'' 

Janusz Wiwatowski

 1,1380

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2540

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,3180

Aluminium170402  0,9840

Żelazo i stal170405  55,7960

Opakowania z metali1501042706827406290014490Skup Surowców 

Wtórnych - Urbańczyk 

Grzegorz

 4,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  81,6000

Aluminium170402  31,1000

Ołów170403  0,4000

Cynk170404  1,9000

Żelazo i stal170405  1 640,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

1602111007603057732439377"TERRA RECYCLING" 

SPÓŁKA AKCYJNA

 10,1490
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,4580

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  43,8140

Urządzenia zawierające freony200123  101,2450

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  48,3610

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  839,3090

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601040728797435481143298Auto Złom Cieszyn 

Ewa Skowron

 596,4250

Odpady tworzyw sztucznych0702132406621756462707837MULTI POLYMERS 

EDWARD BAŁDYGA

 220,0280

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  83,0350

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032428123196272731264DM RECYKLING S.C. 

RYSZARD KŁUDKA, 

WOJCIECH BROL

 0,0830

Opakowania z papieru i tektury150101  6,7000

Opakowania z metali150104  13,9500

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,2200

Miedź, brąz, mosiądz170401  22,9122

Aluminium170402  21,2915

Ołów170403  0,5970

Cynk170404  4,7450

Żelazo i stal170405  551,0415

Papier i tektura200101  10,6080

Metale200140  0,0450

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

1608012413570955732537558PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

ARPAKO PLUS 

PAWEŁ 

KOPERKIEWICZ

 12,4900

Cynk170404  0,3600

Żelazo i stal170405  66,0500
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Miedź, brąz, mosiądz1704012433720126491110993KAR-ZŁOM DULIK 

SERGIUSZ SKUP I 

SPRZEDAŻ ZŁOMU I 

METALI 

KOLOROWYCH

 0,5460

Aluminium170402  0,0470

Żelazo i stal170405  5 426,2300

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208O90.01.Z2762380126462386847Bieruńskie 

Przedsiębiorstwo 

Inżynierii Komunalnej

 0,4000

Zużyte opony160103  12,5000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  808,1000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  4,4000

Szkło200102  1,5000

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,8000

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  2,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  9,3700

Tworzywa sztuczne200139  0,3000

Odpady ulegające biodegradacji200201  178,6000

Odpady wielkogabarytowe200307  193,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103DJ27.41.Z2736211766312126323Zakład Działalności 

Innowacyjnej 

INNOVATOR Sp. z o.o.

 0,2210

Żelazo i stal170405G51.57.Z2766396046272354643WINIMPEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 401,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013665037896381821061METALPARK Sp. z 

o.o.

 134,9260

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  39,3190
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Opakowania z papieru i tektury150101  64,1810

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,2100

Opakowania z metali150104  168,7080

Metale żelazne160117  3,8000

Metale nieżelazne160118  0,7280

Tworzywa sztuczne160119  1,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  14,3750

Miedź, brąz, mosiądz170401  124,0590

Aluminium170402  343,0000

Ołów170403  0,9380

Cynk170404  3,0980

Żelazo i stal170405  2 083,4810

Cyna170406  0,3520

Mieszaniny metali170407  15,8020

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  25,3130

Odpady metali nieżelaznych191002  1,5710

Papier i tektura191201  24,1840

Papier i tektura200101  0,8100

Urządzenia zawierające freony200123  12,7030

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  8,5450

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2776420702220551022PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE "BETA" 

BEATA 

KROPIEWNICKA

 35,2850

Opakowania z metali150104  3,4890

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,9330

Aluminium170402  3,9850

Ołów170403  0,0650

Cynk170404  0,5570

Żelazo i stal170405  836,1710

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601O90.02.Z2717621686410012603REMONDIS Górny 

Śląsk Sp. z o.o.

 159,0000
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Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780  10,7000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  0,5000

Odpady tworzyw sztucznych070213  35,4000

Inne niewymienione odpady070299  111,6000

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  520,8600

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  48,2000

Inne niewymienione odpady120199  3,3000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,0050

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0000

Opakowania z drewna150103  306,0000

Opakowania z metali150104  21,0000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1 537,9000

Opakowania ze szkła150107  0,0000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,1080

Zużyte opony160103  22,0000

Tworzywa sztuczne160119  6,3000

Inne niewymienione odpady160199  2,9000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,6030

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,3000
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Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0000

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  36,9000

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  5,0000

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  19,0000

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  6,0000

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  33,3000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 596,7000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  375,6000

Szkło170202  0,0000

Tworzywa sztuczne170203  2,2000

Odpadowa papa170380  86,3000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  48,5000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  2 206,8000

Papier i tektura191201  451,2000

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  1 244,8000

Papier i tektura200101  0,0000

Szkło200102  0,3000

Odzież200110  7,4000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,1020

Urządzenia zawierające freony200123  3,4670
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Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  14,0440

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,3000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,5520

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  11,2000

Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne

200137  17,6800

Tworzywa sztuczne200139  0,0000

Metale200140  0,4000

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  1 180,7000

Odpady ulegające biodegradacji200201  2 345,5000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  1 080,4000

Odpady wielkogabarytowe200307  1 495,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012419064325482641124"STALSORT" 

MIROSŁAW LOREK, 

MAREK 

SZTWIERTNIA, 

ANDRZEJ 

SZTWIERTNIA 

SPÓŁKA CYWILNA

 46,6570

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,6020

Opakowania z papieru i tektury150101  22,3810

Opakowania z metali150104  23,7470

Metale żelazne160117  102,1360

Metale nieżelazne160118  5,2000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0500

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1800
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601  193,3550

Miedź, brąz, mosiądz170401  23,5930

Aluminium170402  32,6760

Ołów170403  0,6620

Cynk170404  1,7090

Żelazo i stal170405  1 750,8290

Mieszaniny metali170407  2,1560

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,3940

Urządzenia zawierające freony200123  11,7200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  13,3420

Zgary i żużle odlewnicze1010032429508726263009088SETO RECYKLING 

S.C. T. PURGOŁ, S. 

GRZESICZAK

 60,5270

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,3510

Opakowania z papieru i tektury150101  554,7700

Opakowania z metali150104  7,2790

Metale żelazne160117  15,1020

Metale nieżelazne160118  12,4700

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  7,1250

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  7,0520

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  55,5790

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,8730

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1250

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,3660

Aluminium170402  38,4290

Ołów170403  0,7190

Cynk170404  2,5480

Żelazo i stal170405  468,5320

Papier i tektura200101  175,8240

Urządzenia zawierające freony200123  12,1250

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  2,3810
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,4560

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301052766152426321757431ZASTRZEŻYŃSKI 

MARIUSZ 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

FISCHER

 986,1100

Opakowania ze szkła1501072434762146321813135Eco Recycling Łukasz 

Hajduk

 25 581,0000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

1201042429545396442897763MARCIN 

ŁYSKAWIŃSKI 

MAR-TRANS

 5,1230

Aluminium170402  94,4930

Miedź, brąz, mosiądz1704012407536609691293178USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

PRZEMYSŁAW 

SZAFRAN

 10,6600

Aluminium170402  11,0640

Ołów170403  0,3560

Cynk170404  1,0470

Żelazo i stal170405  140,3720

Opakowania z metali150104F45.45.Z3669491505732730114P.H.U. TOM-BUD 

Tomasz Bandura

 3,7000

Miedź, brąz, mosiądz170401  9 216,0000

Aluminium170402  11,0470

Ołów170403  1 434,0000

Cynk170404  517,0000

Żelazo i stal170405  631,6470

Cyna170406  3,0000

Mieszaniny metali170407  3 041,0000

Opakowania z papieru i tektury1501012764229396342261385AUTO-ZŁOM 

GRZEGORZ MIKRUT

 10,2960

Opakowania z metali150104  3,6120

Metale żelazne160117  1 314,3770

Metale nieżelazne160118  76,3290

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  25,6430

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,8120

Aluminium170402  14,4200

Ołów170403  0,1020

Cynk170404  0,1850

Żelazo i stal170405  765,3010
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Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,4950

Papier i tektura191201  0,6380

Metale200140  0,0640

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012405439736441484740PASIERB MONIKA 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE AGENCJA 

POŚREDNICTWA

 0,3410

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0800

Metale żelazne160117  150,0600

Żelazo i stal170405  2 206,2400

Cyna170406  0,3530

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020204DA15.11.Z3902417736940008443SONAC OSETNICA 

SP.z o.o.

 622,0600

Opakowania z drewna1501030721383895532078258PRZEDSIĘBIORSTWO 

"ŻYWIEC-PERŁA" 

PĘKALA ANDRZEJ I 

HELENA SPÓŁKA 

JAWNA

 572,1900

Baterie i akumulatory ołowiowe1606013633689316252456062POLMET BĘDZIN 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,6800

Aluminium170402  1,1300

Cynk170404  0,0400

Żelazo i stal170405  20,5500

Cyna170406  1,6400

Zużyte opony1601032431283935532511927GMINNY ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

MILÓWCE

 30,1600

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  14,1600

Odpadowa papa170380  3,5800

Miedź, brąz, mosiądz170401G51.57.Z2715174636290003167Skup Złomu i 

Surowców Wtórnych 

Adam Gonet

 14,0900

Aluminium170402  16,6700

3712



Ołów170403  1,8800

Cynk170404  1,7800

Żelazo i stal170405  693,1500

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,2500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101F45.11.Z2409292996272645725P.H.U. MAREX Sp. z 

o.o. Sp. komandytowa

 18,0260

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  34,6200

Opakowania z papieru i tektury150101  11,9440

Opakowania z metali150104  4,0790

Metale żelazne160117  3,7800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,0810

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,3910

Aluminium170402  1,6050

Ołów170403  0,4950

Cynk170404  0,1190

Żelazo i stal170405  1 931,3380

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0400

Papier i tektura191201  9,4830

Metale żelazne191202  259,4020

Miedź, brąz, mosiądz1704013672120606272751137Metalco International 

Sp. z o.o.

 0,1400

Cynk170404  30,4180

Metale nieżelazne191203  16,2380

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2776657406312312511FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA "GRYF" 

OSCENDA ZENON

 695,7520

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  420,6110

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,1200

Metale żelazne160117  120,7000

Metale nieżelazne160118  0,1100

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  52,1730

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,0780

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,7770

Aluminium170402  154,0160

Ołów170403  0,0060

Cynk170404  1,4510

Żelazo i stal170405  18 957,4140
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Mieszaniny metali170407  2,6100

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  9,5370

Metale żelazne191202  65,0620

Odpady metalowe0201102429836605732842563P.P.H.U. ARJAN S.C. 

Arkadiusz Posmyk, 

Janusz Posmyk

 0,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0000

Opakowania z metali150104  0,0000

Metale żelazne160117  0,0000

Metale nieżelazne160118  0,0000

Szkło170202  0,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0000

Aluminium170402  0,0000

Żelazo i stal170405  0,0000

Odpady żelaza i stali191001  0,0000

Odpady metali nieżelaznych191002  0,0000

Metale żelazne191202  0,0000

Metale nieżelazne191203  0,0000

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133G51.90.Z6303754137811011998Transgourmet Sp z o.o. 

(dawniej SELGROS 

Sp. z o.o.)

 2,8350

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,9060

Odpady zawierające rtęć060404O90.02.Z2737381686262478042REMONDIS MEDISON 

Sp. z o.o. (dawniej 

G.O.-TECH )

 0,0920

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070304  5,9110

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,2890

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,3410
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Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  2,7350

Roztwory utrwalaczy090104  1,4350

Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  8,0150

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  0,0980

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  62,2380

Inne emulsje130802  148,2280

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  9,0880

Opakowania z papieru i tektury150101  0,1980

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,5430

Opakowania ze szkła150107  0,3930

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  5,3190

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0040

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  5,0330

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0350
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,1690

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,6880

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2510

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  22,0700

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  2,5560

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0190

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,0640

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,0140

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0730

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1710

Inne baterie i akumulatory160605  0,0020

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  0,2620

Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej 

przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  4,8980
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Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  983,7860

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  174,5850

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  11,5580

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

180107  0,5490

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180108  1,9740

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  4,2360

Odpady amalgamatu 

dentystycznego

180110  0,0600

Pozostałości z żywienia 

pacjentów oddziałów 

zakaźnych

180182  0,2080

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

180201  3,9640

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180202  12,5930

Inne odpady niż wymienione w 

18 02 02

180203  8,2350

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180205  0,2060
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Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 02 05

180206  0,0180

Leki inne niż wymienione w 18 

02 07

180208  0,3790

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  3,6400

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

0702802414884669372614157PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"TEAM" Elina 

Kalinichenko

 605,0550

Opakowania z papieru i tektury1501013697511636491486149MAT-ZŁOM 

SŁAWOMIR MATYSIK

 15,9140

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,6030

Aluminium170402  2,8990

Cynk170404  0,2120

Żelazo i stal170405  196,5680

Mieszaniny metali170407  0,9180

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602136345722577792231060NOWA ELEKTRO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ  (dawniej PHE 

NOWA _ FRANCE)

 0,7536

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,4549

Odpady z wydobywania kopalin 

innych niż rudy metali

0101022413020946252404473EKO-JUMIR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 247,0900

Odpadowe piaski i iły010409  87,0000

Odpady powstające przy 

płukaniu i oczyszczaniu kopalin 

inne niż wymienione w 01 04 07 

i 01 04 11

010412  1 729,2500

Inne niewymienione odpady020399  0,9220

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  1,0200

Osady z dna zbiorników050103  299,4800

Zaolejone osady z konserwacji 

instalacji lub urządzeń

050106  0,1000

Bitum050117  21,8800

Inne smoły050603  505,9200

Inne niewymienione odpady050699  163,4000
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Wodorotlenek wapniowy060201  4,2500

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  2 287,7400

Odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

061002  146,7000

Inne niewymienione odpady061099  270,7100

Inne niewymienione odpady061399  1 175,6300

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,2050

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  10,2600

Wapno pokarbidowe 

niezawierające substancji 

niebezpiecznych (inne niż 

wymienione w 07 01 08)

070180  0,0480

Inne niewymienione odpady070199  1,4200

Odpady tworzyw sztucznych070213  70,1010

Inne niewymienione odpady070299  1,3440

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 04 11

070412  27,1600  5,3200

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

070612  113,8500  20,4930

Ziemia bieląca z rafinacji oleju070680  76,6400

Inne niewymienione odpady070699  2,3200

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  23,9700

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  16,3870

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  12,0700

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,1820

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  0,0500
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Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  3,0000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  9 258,5300

Popioły lotne z węgla100102  2,5000

Stałe odpady z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  35,6400

Popioły paleniskowe, żużle i 

pyły z kotłów ze współspalania 

inne niż wymienione w 10 01 14

100115  33,5600

Odpady z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż 

wymienione w 10 01 05, 10 01 

07 i 10 01 18

100119  71,5600

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 10 01 20

100121  7 940,1700  5 955,1270

Odpady z przechowywania i 

przygotowania paliw dla 

opalanych węglem elektrowni

100125  7,2000

Żużle z procesów wytapiania 

(wielkopiecowe, stalownicze)

100201  1,1560

Zgorzelina walcownicza100210  33,3200

Pyły z gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 03 19

100320  110,8640

Inne niewymienione odpady100599  1,0000

Inne niewymienione odpady100999  79,3000

Pyły z gazów odlotowych 

zawierające substancje 

niebezpieczne

101009  191,1840

Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  3,3010

Cząstki i pyły (z wyłączeniem 

10 13 12 i 10 13 13)

101306  282,6500

Odpady betonowe i szlam 

betonowy

101314  8,0000

Odpady z produkcji gipsu101381  304,7900

Wybrakowane wyroby101382  24,8000

Inne niewymienione odpady101399  9,3200

Kwasy trawiące110105  6,3600
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Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  36,2600  24,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  3,0000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  16,3800

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  2,0610

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  4,5680

Odpady spawalnicze120113  0,3940

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  15,2370  0,1600

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  0,9200  0,2300

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  15,1100

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  919,6700

Inne niewymienione odpady120199  78,3330

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,7000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  12,2000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  29,4530

Odpady stałe z piaskowników i 

z odwadniania olejów w 

separatorach

130501  19,6200

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  5,0000

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  9,6000

Inne niewymienione odpady130899  213,5860

Opakowania z papieru i tektury150101  81,9000
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  59,3510

Opakowania z drewna150103  4,9780

Opakowania z metali150104  8,5870

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  13,7880

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  107,3950

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  8,8410

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  228,4660

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  81,9480

Zużyte opony160103  2,9240

Filtry olejowe160107  8,2180

Płyny hamulcowe160113  0,1000

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  3,7900

Tworzywa sztuczne160119  22,0130

Szkło160120  1,0000

Inne niewymienione elementy160122  60,0000

Inne niewymienione odpady160199  23,1460

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,2470
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  13,7230

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  22,5040

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,5540

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  109,8830

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  2,4650

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  9,6230

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  113,7180

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  47,4960

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,8400

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  1,1200

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  4,9900

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,6960

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  6,0800

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0600

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  50,5800  7,1330

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  39,8800
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Inne niewymienione odpady160799  1 221,5000

Węglopochodne okładziny 

piecowe i materiały ogniotrwałe 

z procesów metalurgicznych 

inne niż wymienione w 16 11 01

161102  1,3360

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  2,1500

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 368,9960

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  3 050,8950

Drewno170201  128,2000

Szkło170202  11,6440

Tworzywa sztuczne170203  165,3970

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  2 428,3700

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  11,6300

Odpadowa papa170380  43,3500

Żelazo i stal170405  5,0000

Mieszaniny metali170407  0,1110

Kable zawierające ropę 

naftową, smołę i inne 

substancje niebezpieczne

170410  4,9840

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  102,9800

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  92,3700

Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05

170506  18,5400

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

170601  2,1200
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Inne materiały izolacyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170603  9,1000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  201,9680

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  326,7860

Materiały konstrukcyjne 

zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  273,8000

Inne odpady z budowy, 

remontów i demontażu (w tym 

odpady zmieszane) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170903  0,2750

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1 305,9530

Pyły z kotłów zawierające 

substancje niebezpieczne

190115  28,1600

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  91,5000  37,0330

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 02 05

190206  57,4100  22,9640

Inne niewymienione odpady190299  669,6400

Skratki190801  41,5200

Zawartość piaskowników190802  151,8900

Osady z klarowania wody190902  141,2200  80,4900

Osady z dekarbonizacji wody190903  440,7600

Zużyty węgiel aktywny190904  8,8800

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  3,5000

Inne niewymienione odpady190999  3,2000  1,9200

Tworzywa sztuczne i guma191204  43,1740

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

191211  2,6000
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Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  27,1000

Opakowania z papieru i tektury1501013630782456452544977PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,2800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,3800

Opakowania ze szkła150107  5,0800

Zużyte opony160103  5,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  23,1200

Gruz ceglany170102  126,8260

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  621,8300

Szkło170202  11,7800

Odpadowa papa170380  53,1000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  9,5400

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  4,1600

Odzież200110  0,8200

Tekstylia200111  2,8800

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0730

Urządzenia zawierające freony200123  0,2670

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  3,9800

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,7100
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Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0360

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,3820

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,9030

Tworzywa sztuczne200139  6,0050

Odpady ulegające biodegradacji200201  77,0900

Odpady wielkogabarytowe200307  238,7700

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  1,0800

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803182431465636351831296PROOPTIMUM 

ANDRZEJ LUŻYŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0530

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,8970

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  2,5970

Opakowania z drewna1501030728794825471962238FIRMA HANDLOWA 

"PATRYK" Anna 

Matejko

 247,4350

Zgorzelina walcownicza100210G51.57.Z0729328225482416120KAWIK ANNA FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "Andar"

 30,4200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  540,2420

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  910,7020

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,5460

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1,0790

Opakowania z papieru i tektury150101  21,9060

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  4,8720

Opakowania z metali150104  29,8920

Metale żelazne160117  1 541,7460
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Metale nieżelazne160118  51,1580

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,1500

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0100

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0010

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  60,8190

Miedź, brąz, mosiądz170401  29,2350

Aluminium170402  60,8090

Ołów170403  0,4800

Cynk170404  0,8410

Żelazo i stal170405  7 830,8820

Mieszaniny metali170407  43,9660

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,0420

Metale żelazne191202  571,3330

Opakowania z metali1501041228956376772375884PAPC SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1 272,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012434794196272737456TROJEK GROUP 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2 688,6630

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,1270

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  87,8820

Inne niewymienione odpady120199  18,7390

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 885,9950

Opakowania z metali150104  8,6650

Metale żelazne160117  234,4690

Metale nieżelazne160118  0,7880

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,8070

Aluminium170402  45,1320

Ołów170403  0,2380

Cynk170404  0,0810

Żelazo i stal170405  11 131,6160

Metale żelazne191202  215,0680
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Metale nieżelazne191203  7,3650

Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.22.Z2718480076441087306KLUCZEWSKI 

MARCIN MIMAR

 27,4040

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  6,5500

Tworzywa sztuczne160119  20,4200

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z0034900396270009391PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE PIK LECH 

KOTLARSKI

 0,7800

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,3200

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  2,8100

Opakowania z papieru i tektury150101  64,2800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  43,7700

Opakowania z metali150104  29,0000

Opakowania ze szkła150107  38,9500

Metale żelazne160117  3,7500

Metale nieżelazne160118  2,4100

Tworzywa sztuczne160119  1,0500

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,7300

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,0900

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,8900

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  19,4700

Inne baterie i akumulatory160605  0,7500

Tworzywa sztuczne170203  0,0600

Miedź, brąz, mosiądz170401  23,2100

Aluminium170402  49,8600

Ołów170403  1,4300

Cynk170404  5,9500

Żelazo i stal170405  1 084,4300

Cyna170406  0,0200

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  11,6000

Metale żelazne191202  0,5000
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Papier i tektura200101  101,7800

Urządzenia zawierające freony200123  20,5400

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  5,0200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,4400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  31,4200

Metale200140  0,0500

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803182416068206312355101PRINT-LINE Justyna 

Szmigiel

 0,1000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  30,8600

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  23,2640

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  17,6920

Tworzywa sztuczne i guma1912042434200244980262968RECOVERY GREEN 

RECYCLING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 125,0000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201021509615655771357719P.H.U. "KAREN" 

KAROL GURBAŁA

 394,2850

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  70,6540

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  1,7210

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  337,9060
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Miedź, brąz, mosiądz170401  31,9070

Aluminium170402  273,0030

Mieszaniny metali170407  90,1600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012416930836462685857GIBAS SUROWCE 

WTÓRNE ŁUKASZ 

GIBAS

 0,7100

Opakowania z papieru i tektury150101  227,0600

Opakowania z metali150104  11,2570

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,4100

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,7710

Miedź, brąz, mosiądz170401  53,4760

Aluminium170402  81,2290

Ołów170403  4,2870

Cynk170404  0,8030

Żelazo i stal170405  1 562,6950

Mieszaniny metali170407  0,8870

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,2460

Papier i tektura191201  468,8200

Urządzenia zawierające freony200123  1,7970

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,6010

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  6,5060

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101M80.42.B277736261GRAMAL GRAŻYNA 

KUBICZEK (wcześniej 

ŁÓJ)

 2 004,9600

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  12,5600

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  360,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2401110676252280410WTÓRMAT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 985,1000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,3000

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,1000
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Aluminium170402  6,5000

Cynk170404  0,1000

Żelazo i stal170405  11 584,7000

Mieszaniny metali170407  0,5000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,2000

Metale żelazne191202  182,3000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012432160746443503163KOLSTAL S.C. 

Przemysław Bucki, 

Przemysław Laskowski

 5,0800

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,1100

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,9900

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  3,3300

Opakowania z papieru i tektury150101  9,4200

Opakowania z metali150104  0,8080

Miedź, brąz, mosiądz170401  46,7400

Aluminium170402  25,8900

Ołów170403  0,9800

Cynk170404  6,5500

Żelazo i stal170405  314,1200

Cyna170406  0,2020

Mieszaniny metali170407  157,7800

Odpady żelaza i stali191001  0,6180

Metale nieżelazne191203  4,2900

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012407095929490138815Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe "KMW" 

Wojciech Sikorski

 170,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0370

Metale żelazne160117  1 495,4800

Metale nieżelazne160118  5,8490

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,8560

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  483,9760

Aluminium170402  1,5970

Żelazo i stal170405  1 436,4180

Mieszaniny metali170407  54,3900

Kable zawierające ropę 

naftową, smołę i inne 

substancje niebezpieczne

170410  0,0000
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Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  7,4980

Metale nieżelazne191203  2,6880

Tworzywa sztuczne i guma1912042413465719691558292"A&P"  sp. z o.o.  1 226,2450

Zużyte opony160103G51.90.Z0024061375470047958Hurtownia Art. 

Przemysłowych LAK 

H. Adamski, J. Lach, 

T. Knie Sp.J.

 58,4200

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,4830

Opakowania z papieru i tektury1501012432531876292352920ŁUKASZ KWIATEK 

"UNIZŁOM"

 97,6200

Miedź, brąz, mosiądz170401  35,8000

Aluminium170402  35,7400

Ołów170403  1,6000

Cynk170404  1,4800

Żelazo i stal170405  845,9600

Mieszaniny metali170407  0,4400

Odpady tworzyw sztucznych0702132405378206341278840P.W. STAWICO 

STANISŁAW 

KAWECKI

 408,0000

Zgorzelina walcownicza100210  71,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,4000

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  2,0400

Opakowania z papieru i tektury150101  71,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  4,6000

Opakowania z drewna150103  30,4000

Opakowania z metali150104  13,4000

Opakowania wielomateriałowe150105  16,6000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  0,9000

Opakowania ze szkła150107  3,4000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,8000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  629,0000
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1,1000

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  18,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  10,2000

Aluminium170402  8,6000

Żelazo i stal170405  1 980,0000

Mieszaniny metali170407  17,6000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,5000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  306,0000

Metale żelazne191202  12,4000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,9000

Zgary i żużle odlewnicze1010032720158066440003833Skup Surowców 

Wtórnych Michał 

Żabicki

 17,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  440,6800

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  287,2000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  22,5700

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0580

Opakowania z metali150104  9,3200

Miedź, brąz, mosiądz170401  873,8500

Aluminium170402  20,0600

Ołów170403  16,6400

Cynk170404  40,5000

Żelazo i stal170405  348,8900

Cyna170406  0,2600

Mieszaniny metali170407  1,2200
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012412727436492129500ŁUKASZ 

STACHOWICZ 

P.P.H.U. "LUKSPOL"

 42,0400

Opakowania z metali150104  0,4500

Metale żelazne160117  69,0050

Metale nieżelazne160118  2,9845

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,7540

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,7950

Aluminium170402  4,2100

Ołów170403  0,0160

Cynk170404  0,4030

Żelazo i stal170405  342,1605

Papier i tektura200101  8,1900

Metale200140  55,6930

Opakowania z papieru i tektury1501012729847416460321625P.H.U. "RUTKOWSKI" 

MICHAŁ RUTKOWSKI

 33,8100

Opakowania z metali150104  7,8000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,2800

Miedź, brąz, mosiądz170401  23,7140

Aluminium170402  19,7500

Ołów170403  0,2250

Cynk170404  0,8650

Żelazo i stal170405  1 664,6500

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032416608825531631546EKO-ZŁOM 

GRZEGORZ 

MARFIANY

 0,1000

Opakowania z metali150104  17,7000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  7,9000

Miedź, brąz, mosiądz170401  32,2000

Aluminium170402  18,7000

Ołów170403  0,2000

Cynk170404  0,6000

Żelazo i stal170405  661,8000

Żelazo i stal1704052767175286342332961SIL-TRADE Beata 

Polaczek

 5 078,1550

Metale żelazne191202  2 531,8500

Inne niewymienione odpady030199G51.90.Z0034426266290013450VIG Sp. z o.o.  6,2100

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  0,4200

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  0,2500
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Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,3400

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,1150

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  8,7500

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  10,2000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  4,2700

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  3,1500

Miedź, brąz, mosiądz1704012711650766540001118PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

BILEX BILSKI 

ANDRZEJ

 164,3000

Aluminium170402  133,5000

Ołów170403  7,9000

Cynk170404  8,0000

Żelazo i stal170405  38,1000

Cyna170406  3,0000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101DJ28.75.B2737088949542184449AMS METAL Sp. z 

o.o.

 225,6920

Zgary z wytopu inne niż 

wymienione w 10 03 15

100316  4 378,9350

Zgary i żużle odlewnicze101003  2 462,4330

Popiół cynkowy110502  149,6770

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  1 530,7060

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  2 743,7520

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  4 020,7370

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1 158,0840
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Inne niewymienione odpady120199  1 387,5630

Opakowania z metali150104  1 398,2430

Metale żelazne160117  2,0560

Metale nieżelazne160118  758,4890

Zużyte katalizatory zawierające 

metale przejściowe lub ich 

związki inne niż wymienione w 

16 08 02

160803  216,9730

Aluminium170402  10 875,8800

Ołów170403  228,2060

Cynk170404  1,4480

Żelazo i stal170405  2 940,3000

Mieszaniny metali170407  467,9790

Odpady żelaza i stali191001  1,1000

Odpady metali nieżelaznych191002  42,4260

Metale żelazne191202  140,0690

Metale nieżelazne191203  2 647,4350

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  15,1600

Inne niewymienione odpady030199G51.57.Z2725018729540001686PUH "EKO-MIX"  23,9200

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  494,8600

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  15,8900

Inne niewymienione odpady060799  6,2000

Odpady tworzyw sztucznych070213  438,7500

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  89,7300

Inne niewymienione odpady070699  23,9400

Inne niewymienione odpady070799  3,4400

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  4,4100

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  19,5600

Odpady proszków 

powlekających

080201  15,1800

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  1,6090

Opakowania z papieru i tektury150101  10 207,4950

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  546,9070
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Opakowania z drewna150103  145,3200

Opakowania z metali150104  7,1000

Opakowania wielomateriałowe150105  16,0100

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  2,4300

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  3,9310

Metale żelazne160117  2,4900

Tworzywa sztuczne160119  4,5100

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  1 136,6600

Drewno170201  0,9000

Żelazo i stal170405  85,3860

Papier i tektura191201  391,0440

Papier i tektura200101  38,2740

Żużle z procesów wytapiania 

(wielkopiecowe, stalownicze)

1002012427832275732839609IRCHEM Sp. z o.o. 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 113,3000

Zgorzelina walcownicza100210  494,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  1 863,0000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 896,9000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  25,3000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,2000

Opakowania z papieru i tektury150101  288,6000

Opakowania z metali150104  763,7000

Opakowania ze szkła150107  266,1000

Metale żelazne160117  224,4000

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  23,9000

Aluminium170402  78,1000

Ołów170403  1,0000

Cynk170404  17,4000

Żelazo i stal170405  8 634,4000

Papier i tektura191201  1,1000

Metale żelazne191202  364,0000
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Metale nieżelazne191203  0,3000

Metale200140  56,1000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

1001012436512325732850870PZOM STRACH Sp. z 

o.o. Sp. K.

 0,0000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  220,9200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2 691,8000

Opakowania z metali150104  65,0200

Opakowania ze szkła150107  1 555,9400

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  4,5700

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0600

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,2200

Zużyte opony160103  184,1200

Filtry olejowe160107  0,0400

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 980,3200

Odpadowa papa170380  6,1800

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  134,1800
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Zawartość piaskowników190802  0,0600

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  498,1100

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  268,1600

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0100

Urządzenia zawierające freony200123  4,1800

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  2,9400

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  11,3500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  8,1100

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  3 812,5400

Odpady tworzyw sztucznych0702130726919795482317659IMPORT EXPORT 

HURT SPEDYCJA J.J. 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1 211,4750

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  1,5440

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 985,6000

Tworzywa sztuczne i guma191204  444,4160

Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki 

termicznej

1012012407241146391922527PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

FLUXMET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 14,6400

Cząstki i pyły101203  313,3700

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  240,2200
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Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202DK29.42.A2715773186390001564FABRYKA 

OBRABIAREK 

"RAFAMET" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0250

Odpady tworzyw sztucznych0702133665905936342888150DATMETALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 13,0800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  11,4500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  87,1000

Mieszaniny metali170407  1,3910

Odpady spawalnicze1201132410970916521565400PAŁOSZ ARKADIUSZ 

ARKADIO

 2,5750

Opakowania z metali150104  1,7780

Żelazo i stal170405  88,1970

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201016345889627891618052GESCRAP POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 25 778,2940

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 173,0930

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  19,7140

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,7330

Żelazo i stal170405  4 838,0500

Metale żelazne191202  2 877,0900

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501102712158806440008836POLIMAL Sp. J.  A. 

Sanetra, J. Kuźmicki, 

J. Sanetra

 13,9140

Opakowania z papieru i tektury1501011513979489492192090GMINA JANÓW  0,1000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,9000

Opakowania ze szkła150107  0,7000
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  0,6000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,0000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,2000

Odpady wielkogabarytowe200307  1,1000

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209K70.20.Z0707754945471584552"EUROGLASS" 

POKUSA MARIAN

 7,6000

Odpady z nieprzetworzonych 

włókien tekstylnych

040221  46,4000

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  0,6000

Odpady tworzyw sztucznych070213  233,4000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  54,0000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  24,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  69,7000

Tworzywa sztuczne160119  7,2000

Szkło160120  0,7000

Inne niewymienione elementy160122  5,9000

Tworzywa sztuczne170203  2,8000

Aluminium170402  22,3000

Mieszaniny metali170407  100,3000

Tworzywa sztuczne i guma191204  671,2000

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209123194820POLFIBRA SINOMA 

SP Z O.O 

SP.KOMANDYTOWA 

(dawnniej SINOMA 

TEXTILE RECYCLING 

SINOMA SPÓŁKA Z 

O.O  SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 2,9550

Odpady z nieprzetworzonych 

włókien tekstylnych

040221  68,6580

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  197,3070

Opakowania z papieru i tektury150101  135,0300
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Tekstylia191208  42,7420

Zgary i żużle odlewnicze1010032738586076252001278SCHOLZ Polska Sp. z 

o.o. ( dawniej SIGRA )

 612,4400

Inne niewymienione odpady101099  77,3200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  2 468,9350

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  4 147,8690

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  2,6680

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1,5760

Inne niewymienione odpady120199  3 679,4380

Opakowania z metali150104  4 405,6810

Metale żelazne160117  2 928,0250

Metale nieżelazne160118  100,0860

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,1700

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,9920

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  29,4410

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  72,1380

Miedź, brąz, mosiądz170401  430,1530

Aluminium170402  640,1790

Ołów170403  19,6190

Cynk170404  43,2800

Żelazo i stal170405  30 712,4660

Cyna170406  0,0690

Mieszaniny metali170407  0,1970

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  30,1290

Odpady żelaza i stali191001  657,7400

Odpady metali nieżelaznych191002  0,0000

Metale żelazne191202  2 331,8280

Metale nieżelazne191203  134,1770

Urządzenia zawierające freony200123  36,4250

3743



Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  1,5940

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,1300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  65,6210

Metale200140  519,4710

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.A2780073866491503586PHU START-BAT 

Agata Kita

 28,6540

Opakowania z papieru i tektury1501012774617236341972799Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe - Jan 

Osuch

 987,4480

Opakowania z metali150104  16 045,8460

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,1010

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  8,1800

Inne baterie i akumulatory160605  0,0190

Tworzywa sztuczne170203  0,0170

Miedź, brąz, mosiądz170401  58,4150

Aluminium170402  62,3160

Ołów170403  3,2800

Cynk170404  3,0680

Żelazo i stal170405  2 069,7540

Cyna170406  0,0190

Mieszaniny metali170407  0,0740

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,0380

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0890
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Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0070

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,0600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,3780

Papier i tektura2001010024268105470045882Z.H.U. 

"ALMA-SERWIS" 

Kubica, Wajda, Zontek 

Sp.j.

 69,6710

Inne niewymienione odpady120199G51.57.Z2402491916521188067F.H. "IRYD" II Jarosław 

Gwóźdź

 6,8120

Opakowania z metali150104  7,2740

Inne niewymienione elementy160122  2,5900

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,3510

Miedź, brąz, mosiądz170401  16,0680

Aluminium170402  21,8560

Ołów170403  1,4400

Cynk170404  1,8730

Żelazo i stal170405  143,3250

Mieszaniny metali170407  0,0800

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  15,6600

Opakowania z papieru i tektury1501012432862645531718098Firma Recyklika Anna 

Cendrzak

 2,6520

Opakowania z drewna150103  1,5360

Opakowania z metali150104  33,4250

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,3170

Miedź, brąz, mosiądz170401  54,0740

Aluminium170402  34,8920

Ołów170403  7,1030

Cynk170404  0,3930

Żelazo i stal170405  667,8710

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,7440

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012415612985751689364SEBASTIAN KLYTA 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA ALANSTAL

 109,7790
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Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  284,4200

Opakowania z metali150104  1,2180

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  603,5990

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,8340

Aluminium170402  0,0880

Żelazo i stal170405  2 416,9590

Mieszaniny metali170407  8,6870

Metale żelazne191202  270,7800

Metale200140  252,6000

Opakowania z papieru i tektury1501012428913886391862558KATARZYNA SAPA 

WTÓRPOL

 51,4430

Opakowania z metali150104  9,1235

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  18,7330

Miedź, brąz, mosiądz170401  21,1250

Aluminium170402  35,7695

Ołów170403  0,9330

Cynk170404  3,4760

Żelazo i stal170405  11,5708

Papier i tektura200101  211,0400

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z072133676FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "WIR" JAKÓBIEC 

ADAM

 4,5700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,6700

Żelazo i stal170405  195,7730

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012417780986482391604KOMET-ROBOSTUS 

Maciej Konewecki

 0,0650

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,5780

Metale nieżelazne160118  0,0500

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,3600

Aluminium170402  82,9820

Żelazo i stal170405  0,5750

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104G51.55.Z0148938725272218827HOUGHTON POLSKA 

Sp. z o.o.

 0,2600

Odpady tworzyw sztucznych070213  1,4500

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,5300
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Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  36,9600  0,0000

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  161,0000

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  0,6900

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  974,0000

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  974,0000

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  973,5280  0,0000

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  108,3100

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  61,0750

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  78,0380

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  5,1300

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  7,2400

Opakowania z papieru i tektury150101  64,8250

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  73,2250

Opakowania z drewna150103  59,5640

Opakowania ze szkła150107  1,4100

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  3,1900

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  22,5850
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  156,1050

Metale nieżelazne160118  0,0900

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  1,9400

Urządzenia zawierające freony200123O90.02.Z2732433506422170549Gminny Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej

 0,1370

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  4,1310

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0120

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0202032413115266391801172F&B STEFAN 

FIEGLER

 4,9155

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020204  1,4132

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  2,2676

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  7,9000

Oleje i tłuszcze jadalne200125  111,9629

Opakowania z metali150104G51.57.Z0728920059371463466PHU MARMET Marek 

Gajewski

 4,1000

Metale nieżelazne160118  1,8000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  8,1000

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,8000

Aluminium170402  10,4000

Ołów170403  0,2000

Żelazo i stal170405  446,5000

Mieszaniny metali170407  3,0000
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Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,1000

Urządzenia zawierające freony200123  10,2000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  5,8000

Inne niewymienione odpady0203990034827106520005053Spółka z o.o. 

"POLBUD"

 33,3600

Inne niewymienione odpady030199  0,9480

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  16,7020

Inne niewymienione odpady040299  0,1540

Bitum050117  5,3800

Odpady tworzyw sztucznych070213  67,3950

Odpady z dodatków inne niż 

wymienione w 07 02 14

070215  7,1330

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  14,5900

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  6,3400

Inne niewymienione odpady070299  1,2950

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  21,3350

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  2,4420

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  0,7550

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  2,2850

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  0,1450
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Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  1,8640

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  0,4450

Zmywacz farb lub lakierów080121  0,2100

Odpady proszków 

powlekających

080201  1,2950

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  0,5920

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,4500

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  3,1510

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,3720

Inne niewymienione odpady080399  0,0300

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  1,3640

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  1,4000

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  4,4350

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  25,2000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,0210

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  6,2910

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  12,1700

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  284,6760

Zużyte woski i tłuszcze120112  0,7750
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Odpady spawalnicze120113  1,3530

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  4,1270  1,9800

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  1,8140

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  1,3000

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  24,9790

Wodne ciecze myjące120301  18,1050  0,7240

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  36,2700

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  87,1990

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  0,7170

Inne oleje hydrauliczne130113  2,2810

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  2,5070

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  74,7030

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  5,1090

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  298,6160

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  1,1300

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  14,9030

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  5,3400

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  121,9370
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Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  0,3800

Olej opałowy i olej napędowy130701  0,8150

Benzyna130702  0,0180

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  0,0250

Inne emulsje130802  0,1700

Inne niewymienione odpady130899  88,2240

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  4,7600

Opakowania z papieru i tektury150101  4,5250

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  9,4300

Opakowania z drewna150103  3,7610

Opakowania z metali150104  5,1260

Opakowania wielomateriałowe150105  0,5100

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  14,1640

Opakowania ze szkła150107  0,3000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  72,8190

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  2,0650

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  176,3230
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  20,8640

Zużyte opony160103  4,9640

Filtry olejowe160107  55,1250

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,5680

Płyny hamulcowe160113  1,3990

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  4,2130

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,4500

Tworzywa sztuczne160119  48,5180

Szkło160120  11,9300

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,0820

Inne niewymienione elementy160122  17,7810

Inne niewymienione odpady160199  6,3770

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,2030

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,4830

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  0,0030

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,0030

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,9160

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0280

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0550

Inne baterie i akumulatory160605  0,0110

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  25,6770  13,6080
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Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,4720

Drewno170201  0,1500

Tworzywa sztuczne170203  3,4890

Odpadowa papa170380  1,9330

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1600

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  0,9500

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  12,6440

Oleje i tłuszcze jadalne200125  1,9110

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  0,0190

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,9790

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  13,5430

Detergenty inne niż wymienione 

w 20 01 29

200130  0,1500

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602133023165027842489471PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

ELEKTRO - HURT 

ALEKSANDER 

WINTER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0320

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208O90.02.Z2738547046462347267MASTER - ODPADY i 

ENERGIA Sp. z o.o. 

(Międzygminne Przed 

Gosp Odpadami i 

Energ Odnawialnej 

MASTER Sp. z o.o.)

 2,8300

Zużyte opony160103  160,8000

Metale żelazne160117  10,3000

Tworzywa sztuczne160119  2,9000

Aluminium170402  0,6000
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Żelazo i stal170405  2,7000

Odzież200110  50,2000

Tekstylia200111  2,9000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,6100

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  0,8500

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  2,9500

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  29,1000

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

200131  4,5700

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  2,4300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  155,9000

Odpady ulegające biodegradacji200201  350,0000

Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z0081186986260004699Przedsiębiorstwo 

Techniczne VERSO 

Sp. z o.o.

 330,1900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  329,1200

Opakowania z drewna150103  760,7900

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  44,9500

Żelazo i stal1704053653113906422505748GABRIELA 

OLESZCZAK

 198,8200

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201033619669126291824630"BUDEX" KATARZYNA 

MAŁKIEWICZ

 0,5640

Opakowania z metali150104  12,3620

Tworzywa sztuczne160119  1,6130

Miedź, brąz, mosiądz170401  64,2400

Aluminium170402  17,2800

Ołów170403  2,9900
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Cynk170404  1,5220

Urobek z pogłębiania 

zawierający lub 

zanieczyszczony substancjami 

niebezpiecznymi

170505  342,0640

Baterie i akumulatory ołowiowe1606012406413226472178530MECHANIKA 

POJAZDOWA

 0,0730

Metale żelazne1601172416921266252265557P.U.H. "INTERKRAW" 

PIOTR KRAWCZYK

 79,8100

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,6000

Żelazo i stal170405  9 952,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2724962896471010053Punkt Skupu Złomu 

Karina Hajski

 192,5400

Żelazo i stal170405  1 566,7900

Oleje i tłuszcze jadalne2001253633161825223049520BUSINESS SIDE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 620,0000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201021521624086491125285Ryszard Szkirel 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

NOMIL

 103,5500

Odpady spawalnicze120113  20,1200

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  84,0000

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,3400

Filtry olejowe160107  60,0220

Inne niewymienione odpady160199  2,0000

Żelazo i stal170405  539,1930

Metale żelazne191202  642,9400

Metale nieżelazne191203  13,5700
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501022401262875482445423PPHU 

EKOPLAST-PRODUKT 

s.c. Krzysztof 

Brandys, Ryszard 

Brandys

 115,8670

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  8,7800

Opakowania ze szkła150107  10,5400

Zużyte opony160103  0,2400

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  11,8740

Gruz ceglany170102  168,2200

Odpadowa papa170380  0,8800

Żelazo i stal170405  0,5380

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  9,1400

Skratki190801  51,7800

Zawartość piaskowników190802  27,8000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  2 033,0800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  6,9270

Metale200140  0,6400

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  3,2800

Odpady ulegające biodegradacji200201  25,9400

Odpady wielkogabarytowe200307  9,5600

Metale żelazne1601173695922045482692794ANDAR S.C. ANNA 

KAWIK, DARIUSZ 

KAWIK

 18,9980

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,5100

Żelazo i stal170405  67,2390

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  4,1260

Opakowania z metali150104G51.57.Z2718988676321812325P.U.P.H. "COLMEX" 

SPÓŁKA JAWNA 

ANDRZEJ PODOLSKI I 

MIROSŁAW SZYMLA

 5,3550

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,7690

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,6170

Aluminium170402  3,5340
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Ołów170403  0,0530

Cynk170404  0,0780

Żelazo i stal170405  373,5720

Odpady metalowe0201109320363219121675457WTÓRMET 

RADZIONKÓW Sp. z 

o.o.

 154,4200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  12 880,9810

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 530,5110

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,2120

Inne niewymienione odpady120199  1 244,1320

Opakowania z metali150104  38,8460

Zbiorniki na gaz skroplony160116  2,6410

Metale żelazne160117  3 234,2560

Metale nieżelazne160118  137,2970

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,7850

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0050

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  105,7550

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  6,0660

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  1 180,1060

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  9,3860

Inne baterie i akumulatory160605  18,9670

Miedź, brąz, mosiądz170401  30,4610

Aluminium170402  150,4410

Ołów170403  5,7190

Cynk170404  1,9200

Żelazo i stal170405  60 481,9150

Cyna170406  0,7300

Mieszaniny metali170407  158,5900

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  7,0840
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Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  0,0070

Złom żelazny usunięty z 

popiołów paleniskowych

190102  0,9200

Odpady żelaza i stali191001  84,0400

Metale żelazne191202  8 038,1120

Metale nieżelazne191203  18,0750

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  462,0210

Metale200140  568,7140

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z2735407106471866759"BROSS" GALBIERZ 

ZDZISŁAW

 0,7505

Opakowania z metali150104  1,9970

Metale nieżelazne160118  0,2550

Miedź, brąz, mosiądz170401  26,5900

Aluminium170402  4,5630

Ołów170403  1,4830

Cynk170404  0,9200

Żelazo i stal170405  11,1380

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z2719483936250016465OBORAŃSKI 

KRZYSZTOF FIRMA 

SURMET

 11,9700

Opakowania z metali150104  25,1200

Miedź, brąz, mosiądz170401  26,9500

Aluminium170402  21,3000

Ołów170403  1,5700

Cynk170404  0,7500

Żelazo i stal170405  237,5900

Papier i tektura191201  15,5000

Odpady tworzyw sztucznych0702132712224206441009588PPHU DREW-TRANS 

Zofia Pośpiech-Kibiłko

 22,7790

Opakowania z papieru i tektury150101  39,9850

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  249,7970

Opakowania z drewna150103  0,2300

Opakowania z metali150104  2,4920

Tworzywa sztuczne170203  28,3900

Tworzywa sztuczne i guma191204  37,2100

Opakowania z metali150104G51.57.Z1506530365750003488OBWOŹNY SKUP 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH HENRYK 

KLYTA

 2,3750

3759



Miedź, brąz, mosiądz170401  1,6210

Aluminium170402  4,7660

Ołów170403  0,0900

Cynk170404  0,2090

Żelazo i stal170405  116,7210

Mieszaniny metali170407  2,5060

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501022418976216462909423EUROPACK FOILS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1 195,0360

Odpady ulegające biodegradacji200201O90.02.Z2715055146420016169Zarząd Zieleni Miejskiej 

w Rybniku

 1 520,0400

Żelazo i stal170405G51.57.Z0008693996390002581SPÓŁDZIELNIA 

KÓŁEK ROLNICZYCH 

W KRZANOWICACH

 150,7200

Opakowania z papieru i tektury1501010700018415470128438SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH ANTONI 

LENARTOWICZ

 313,2420

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  95,9100

Opakowania z metali150104  5,9030

Opakowania ze szkła150107  17,0200

Tworzywa sztuczne160119  90,1260

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,0590

Aluminium170402  45,5030

Ołów170403  0,2510

Cynk170404  0,4800

Żelazo i stal170405  592,6830

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,8250

Metale nieżelazne191203  9,9270

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032776778776422752292Przemysław Sobik 

Skup Met

 0,5600

Opakowania z metali150104  53,4400

Metale nieżelazne160118  4,2900

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,7300

Miedź, brąz, mosiądz170401  54,5100

Aluminium170402  35,3500

Ołów170403  1,7100

Cynk170404  3,0800

Żelazo i stal170405  879,2100

Mieszaniny metali170407  0,2100

Papier i tektura200101  21,6000
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  32,6000

Tworzywa sztuczne200139  0,0200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2776144866461004200"ODZYSK" SKUP 

SUR. WTÓRNYCH 

GOLDA REMIGIUSZ

 17,7100

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  135,1600

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,6900

Opakowania z papieru i tektury150101  1,9000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,9100

Opakowania z metali150104  20,9800

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2200

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,1300

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,7500

Aluminium170402  4,8100

Cynk170404  0,1200

Żelazo i stal170405  321,7100

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3600

Popiół cynkowy1105023024428626652991824KONIMPEX 

CHEMICALS Sp. z o.o.

 376,4800

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601042419096725482531393MUCHA BARTŁOMIEJ 

"AUTOLAND - ŚLĄSK"

 264,6030

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

1705042762555206482743351MIASTO ZABRZE  0,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101220838141 000205871471857P.H.U. " JUKAMET " 

EWELINA HIRTH

 4,5800

Opakowania z papieru i tektury150101  324,0350

Opakowania z metali150104  16,1470

Miedź, brąz, mosiądz170401  18,1230

Aluminium170402  24,2200

Ołów170403  2,9210

Cynk170404  1,0370

Żelazo i stal170405  11 553,6560

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,4180

Metale żelazne191202  108,6400
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Opakowania z metali1501048503516108691003228CP Recycling 

Organizacja Odzysku 

Opakowań S.A 

(dawniej Koba 

Organizacja Odzysku 

S.A)

 2 811,3000

Opakowania z papieru i tektury1501013646880466411621936Skup i Sprzedaż Złomu 

i Metali Kolorowych 

Krzysztof Balewski

 6,4000

Opakowania z metali150104  2,5800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,8200

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,5300

Aluminium170402  7,2500

Ołów170403  1,4700

Cynk170404  0,0700

Żelazo i stal170405  187,4800

Metale nieżelazne160118G51.57.Z1503625925731614044P.H. ZŁOMTAL 

Elżbieta Godala

 9,6010

Miedź, brąz, mosiądz170401  35,0880

Aluminium170402  60,7900

Ołów170403  0,9820

Cynk170404  2,2730

Żelazo i stal170405  816,8900

Opakowania z papieru i tektury1501012736372729540004029F. H. U. "WASH" 

KRYSTIAN RASZYK

 20,6090

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  4,0000

Opakowania z metali150104  1,3500

Metale nieżelazne160118  0,3880

Inne baterie i akumulatory160605  9,8430

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,4430

Aluminium170402  6,2910

Ołów170403  0,0350

Cynk170404  0,1610

Żelazo i stal170405  221,0220

Cyna170406  0,0040

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1570

Papier i tektura191201  13,2150

Opakowania z metali1501043673654805732883042ECOPORT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 86,2500

Aluminium170402  20,3800
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Żelazo i stal170405  0,4000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011403803855272493255BI-MET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 18,2570

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,8270

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,0040

Opakowania z metali150104  0,0673

Metale żelazne160117  8,5630

Metale nieżelazne160118  41,4820

Miedź, brąz, mosiądz170401  289,6290

Aluminium170402  316,4820

Ołów170403  34,2280

Cynk170404  31,0000

Żelazo i stal170405  410,6420

Cyna170406  0,0120

Mieszaniny metali170407  0,1280

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,9890

Metale nieżelazne191203  3,1120

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301052736666416451899129PRIME WOJCIECH 

KOBIAŁKA

 6 707,0000

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  61,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501021474049821231289981DS PROJECT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 662,5300

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  202,7900

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  187,5000

Opakowania z papieru i tektury1501011513617495751634699FCC LUBLINIEC SP. Z 

O.O.

 83,5800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  133,1400

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1 364,3400

Opakowania ze szkła150107  62,8800
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  47,1000

Odpady wielkogabarytowe200307  97,7800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012408083316261146071EKO-MET Krystyna 

Skrago-Soczawa

 0,3020

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  2,3690

Opakowania z papieru i tektury150101  50,6050

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0000

Opakowania z metali150104  151,0370

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  67,7320

Miedź, brąz, mosiądz170401  80,8920

Aluminium170402  99,7810

Ołów170403  3,4300

Cynk170404  10,6910

Żelazo i stal170405  1 473,3080

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,5760

Papier i tektura200101  331,4310

Urządzenia zawierające freony200123  1,6090

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,3980

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  12,7770

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501020708360209371444888KAT-HUTA 

KRZYSZTOF 

BARTKOWIAK

 0,0500

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  23,8720

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  2,2930

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,8580

Aluminium170402  1,9550

Ołów170403  0,0180
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Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  4,0690

Metale żelazne191202  6,2820

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012779413056443114740POLSTAL SPÓŁKA 

JAWNA MARIUSZ 

SŁABOSZ, 

ARKADIUSZ 

KRAWIEC

 9,0230

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1,1000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  5,9800

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0202033667208835732721167EkoMalice Michał 

Trzciński

 42,1260

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  5,1400

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  818,2830

Odpady tworzyw sztucznych070213  302,7020

Opakowania z papieru i tektury150101  42,4200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,9400

Opakowania z drewna150103  4,7000

Opakowania wielomateriałowe150105  8,2200

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1,2140

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  356,7300

Tworzywa sztuczne170203  4,4810

Tworzywa sztuczne i guma191204  747,1370

Opakowania z metali150104DN37.10.Z2408888506462820249ALJAMEX S.C. 

SOŚNIOK 

GRZEGORZ, 

SOŚNIOK JAN

 0,8320

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,8490

Aluminium170402  0,9310

Ołów170403  0,0660

Żelazo i stal170405  44,1170

Cyna170406  0,0080

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032436721976291311681Firma 

Handlowo-Usługowa 

SKRAP-MET Helena 

Fiutak

 0,0220
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Opakowania z metali150104  0,6520

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,0910

Aluminium170402  8,9070

Ołów170403  3,0100

Cynk170404  0,5850

Żelazo i stal170405  1,6410

Cyna170406  0,1350

Zużyte opony1601036901030568130336843HANDLOPEX SPÓŁKA 

AKCYJNA

 403,3000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701012436713359542750334AKPE GROUP 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 450,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1 050,3200

Tworzywa sztuczne170203  1,7000

Odpadowa papa170380  0,9000

Szkło191205  0,3000

Tekstylia191208  1,3000

Opakowania z metali150104G51.57.Z1515828129490817462P.H.U. ALMET  3,7890

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,5314

Aluminium170402  6,3365

Ołów170403  0,4090

Cynk170404  1,1076

Żelazo i stal170405  158,9548

Opakowania z papieru i tektury1501011211781417361055428RZADKOSZ MAREK, 

SKUP METALI 

KOLOROWYCH I 

MAKULATURY

 320,9500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  4,6500

Opakowania z metali150104  21,7260

Papier i tektura191201  150,4060

Opakowania z metali150104G51.57.Z2400144765751777051SKUP ZŁOMU I 

METALI 

KOLOROWYCH S.C. 

BRONISŁAW I 

HELENA 

DZWONKOWSCY

 0,9230

Metale żelazne160117  0,1580

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,1010
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Aluminium170402  1,5450

Cynk170404  0,1920

Żelazo i stal170405  137,9500

Opakowania z metali150104G51.52.Z1521567506492025002INWEST-STAL 

JAROSŁAW ORMAN

 1,8400

Metale żelazne160117  80,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,1000

Aluminium170402  15,5000

Ołów170403  2,1000

Cynk170404  2,3700

Żelazo i stal170405  1 480,0000

Mieszaniny metali170407  8,7900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501024928414167352497196PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH 

"EMPOL" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 44,1000

Opakowania z metali150104  2,3000

Opakowania ze szkła150107  667,2000

Zużyte opony160103  41,6000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  582,9000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  386,1000

Odzież200110  236,3000

Urządzenia zawierające freony200123  10,6630

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  2,3600

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  2,6600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  12,7900

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  43,8300
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Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  930,1000

Inne niewymienione odpady0202991501375305731032632SUEZ POŁUDNIE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 14,4200

Inne niewymienione odpady020599  106,0400

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  10,6400

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  13,7800

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  356,7520

Odpady zawierające rtęć060404  0,0160

Odpady tworzyw sztucznych070213  581,0440

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  14,4800

Inne niewymienione odpady070299  0,0800

Zwroty kosmetyków i próbek070681  0,3600

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  4,0460

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  1,2100

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  11,1800

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,1060

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  3,1740

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  3,0000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  1,2800

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  1,9200

Odpady spawalnicze120113  0,2000
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Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  17,3200

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  1,3000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  2,0100

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,1120

Opakowania z papieru i tektury150101  81,7309

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  90,4110

Opakowania z drewna150103  18,9000

Opakowania z metali150104  3,0100

Opakowania wielomateriałowe150105  0,1430

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1 854,4060

Opakowania ze szkła150107  0,7925

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  35,1430

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,2670

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  39,3120

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  21,3190
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Zużyte opony160103  36,3750

Filtry olejowe160107  0,2400

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,1400

Tworzywa sztuczne160119  40,3100

Inne niewymienione odpady160199  3,7300

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,2700

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,9350

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,9730

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,0500

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,5300

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  0,0300

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  7,1900

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,2000

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0100

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,0100
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Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,0500

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  0,3300

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 588,7600

Gruz ceglany170102  145,1600

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,0200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  528,9100

Drewno170201  219,2200

Szkło170202  28,7000

Tworzywa sztuczne170203  61,1000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  32,6000

Odpadowa papa170380  40,3600

Żelazo i stal170405  27,5290

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  17,7000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  20,2200

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  160,0000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  19,5800

Materiały konstrukcyjne 

zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  15,6200

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  4 420,0200
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Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  23,5340

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  0,0310

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,0050

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180202  0,0150

Papier i tektura191201  2,5600

Tworzywa sztuczne i guma191204  123,5600

Papier i tektura200101  6,5800

Szkło200102  4,7800

Odzież200110  2,5100

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,1270

Urządzenia zawierające freony200123  0,9400

Oleje i tłuszcze jadalne200125  0,0300

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,5000

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  4,6320

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  1,0150
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Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,2600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,8820

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  11,3800

Tworzywa sztuczne200139  9,7600

Środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 20 01 19

200180  1,4910

Odpady ulegające biodegradacji200201  82,8100

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  95,5100

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  9,5200

Odpady wielkogabarytowe200307  235,8500

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  2,0000

Opakowania z papieru i tektury150101O90.03.Z0703131159371040056Przedsiebiorstwo 

Usługowo Handlowe 

Sternat Marek

 1,2200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,0400

Opakowania ze szkła150107  0,9700

Zużyte opony160103  34,8570

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0820

Gruz ceglany170102  8,6800

Inne niewymienione odpady170182  112,0000

Tworzywa sztuczne170203  4,7800

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  1,2800
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Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  5,4400

Tekstylia200111  1,1900

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0500

Urządzenia zawierające freony200123  8,9280

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,8240

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,1880

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,2000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  9,5200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  15,3800

Odpady ulegające biodegradacji200201  242,1800

Odpady wielkogabarytowe200307  127,2200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501023667419805482680845EKO-STELA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  8,5400

Zużyte opony160103  0,2400

Gruz ceglany170102  20,2000

Odpadowa papa170380  0,8800

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  9,1400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,2200

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  3,2800
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Odpady ulegające biodegradacji200201  17,3400

Odpady wielkogabarytowe200307  1,6800

Opakowania z papieru i tektury1501010024310525470125782FIRMA ART Sp. z o.o. 

Sp.k.

 52,0700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  473,1510

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181F45.23.A2734766569541976237Przedsiębiorstwo 

Budowy Dróg 

DROGOPOL-ZW

 2 711,6000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  551,6000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  71 710,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z2778980066271515707Skup Metali 

Kolorowych i Tworzyw 

Sztucznych Helena 

Cieślińska

 1,8000

Opakowania z metali150104  7,5000

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,8000

Aluminium170402  22,2000

Ołów170403  1,0000

Cynk170404  2,0000

Żelazo i stal170405  173,9000

Mieszaniny metali170407  0,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012416707515471972231SCRAPMET Artur 

Przygoda

 306,1630

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  26,8910

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  10,5840

Opakowania z metali150104  3,5900

Metale nieżelazne160118  3,7240

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  20,6570

Miedź, brąz, mosiądz170401  53,3980

Aluminium170402  106,6460

Ołów170403  3,1060

Cynk170404  10,5840

Żelazo i stal170405  1 232,8320

Cyna170406  2,3560

Mieszaniny metali170407  0,1180

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,8540

Metale nieżelazne191203  0,6670

Papier i tektura200101  4,7240
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Metale200140  0,3820

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209G50.30.B0706348945481025050AUTOKOMPLEKS 

Krzysztof Ważka

 0,4700

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,9130

Opakowania z metali150104

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,1040

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0770

Zużyte opony160103  0,2160

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  821,3250

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  1,0600

Filtry olejowe160107  0,2120

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,0260

Metale żelazne160117  0,1100

Inne niewymienione elementy160122  0,8190

Inne niewymienione odpady160199  0,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0490

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211O90.02.Z1200198905492218226Elektrozłom Sp. z o.o.  7,3050

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  52,6880

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  500,3740
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Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  24,8810

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  9,2680

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0160

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0090

Inne baterie i akumulatory160605  90,0290

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,2070

Żelazo i stal170405  3,7920

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0690

Urządzenia zawierające freony200123  23,9380

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,2390

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  46,1140

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  30,6780

Odpady wielkogabarytowe200307  1,4690

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012414977845741958354FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA "PETRO" 

PIOTR WILK

 10,1400

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  5,4930

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  93,5920

Miedź, brąz, mosiądz170401  15,6450

Żelazo i stal170405  54,7800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.20.A2720244556471004957"MEAX" A.S.O.A. 

Otylia Wolny

 15,9410

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.52.Z0105541855241003735PROF-MET-KOL sp z 

o.o.

 10,5600

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  112,4910
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Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,0480

Opakowania z metali150104  0,8650

Metale nieżelazne160118  29,2080

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  77,4550

Miedź, brąz, mosiądz170401  1 432,0860

Aluminium170402  753,9540

Ołów170403  65,9780

Cynk170404  77,8550

Żelazo i stal170405  282,9560

Metale nieżelazne191203  15,1130

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602163691108376252463814Bobrownickie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji sp. z o.o.

 0,0080

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0080

Urządzenia zawierające freony200123  1,2810

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0270

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0290

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,2090

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,6180

Pyły z gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 09 09

100910O90.02.Z1516289685770201760Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe 

JURA-INVEST 

Zbigniew Dorożyński

 90,0000

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  192,7000
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Miedź, brąz, mosiądz1704013620920656492302909EUROSTAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 10,8710

Aluminium170402  20,6870

Ołów170403  0,2567

Cynk170404  3,0715

Żelazo i stal170405  1 136,2160

Mieszaniny metali170407  7,4472

Opakowania z drewna150103273608454"EUROPALEX" 

ANDRZEJ PIELECKI

 191,0560

Popioły lotne z węgla100102DN37.20.Z2434132196351832686MAGMA TRADE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 209,7600

Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i 

półsuche odsiarczania spalin 

oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182  20 656,3400

Baterie i akumulatory ołowiowe1606012427284066511712928GÓRECKI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 6,1440

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101K73.10.F0002883665250008057Centrum Onkologii - 

Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-Curie

 0,0010

Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej 

przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  0,3960

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  2,9820
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Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  1,8250

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  0,3700

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,0020

Pozostałości z żywienia 

pacjentów oddziałów 

zakaźnych

180182  0,0040

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180202  0,0300

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105O90.02.Z2715883226290011971ALBA Miejskie 

Przedsiębiortswo 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

 1,4000

Inne niewymienione odpady040299  12,8000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  7,9000

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  1,0180

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  1,1900

Opakowania z papieru i tektury150101  9,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  200,7000

Opakowania z drewna150103  53,6000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  4,0000

Opakowania ze szkła150107  4,8000
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  6,7310

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  2,5000

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,3000

Zużyte opony160103  159,2000

Filtry olejowe160107  0,0840

Tworzywa sztuczne160119  13,9000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,1700

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,5160

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5,4000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1000

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,3680

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0300

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  18,3000  18,3000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  208,4000

Gruz ceglany170102  43,0000
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  3 915,9000

Odpadowa papa170380  170,3000

Żelazo i stal170405  10,1000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  99,3000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  48,7600

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  483,9000

Tworzywa sztuczne i guma191204  3,3000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,4540

Urządzenia zawierające freony200123  25,2600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  101,7430

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  22,5000

Odpady wielkogabarytowe200307  58,1000

Miedź, brąz, mosiądz1704012780079896443119128DRAPAŁA 

ALEKSANDRA "ADIA- 

ZŁOM"

 4,3170

Aluminium170402  7,0620

Ołów170403  17,5070

Cynk170404  0,4570

Żelazo i stal170405  215,3950

Cyna170406  0,0110

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011500672905730117237PPUH EUROSCRAP 

CELEJ KRYSTIAN

 10,7360

Inne niewymienione odpady120199  28,4490

Opakowania z metali150104  3,9750

Metale żelazne160117  606,8670

Metale nieżelazne160118  3,2650

Miedź, brąz, mosiądz170401  14,7300
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Aluminium170402  1,6760

Ołów170403  0,0600

Żelazo i stal170405  11 718,2080

Mieszaniny metali170407  104,5500

Metale żelazne191202  25,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012411790676482702085RECYCLING LOGO 

GROUP SP. Z O.O. 

SP. K.(dawn. LOGO II 

S.C.)

 97,3600

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  62,9500

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  8,7100

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  14,6000

Odpady spawalnicze120113  21,1200

Opakowania z papieru i tektury150101  178,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  6,6800

Opakowania z metali150104  110,0300

Metale żelazne160117  187,3700

Metale nieżelazne160118  16,7800

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,9600

Miedź, brąz, mosiądz170401  36,4600

Aluminium170402  32,9000

Ołów170403  3,2100

Cynk170404  1,8300

Żelazo i stal170405  11 494,6600

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,1800

Papier i tektura191201  37,6500

Metale żelazne191202  463,4500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102DH25.24.Z0700110875470089253Industrie Murizio 

Peruzzo "POLOWAT" 

Sp. z o.o.

 16 652,8050

Tworzywa sztuczne i guma191204  12,9200

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308DN37.20.Z1515037299491640540PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"REDYSPOL"S.C.KRZ

YSZTOF I DOROTA 

TEKLAK

 0,3200
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Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  204,7410

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  1,3500

Szlamy farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 14

080315  0,0230

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  0,4750

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  0,7250

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  45,6600

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101O90.02.Z2712533506471006560EKO-GLOB 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE JANUSZ 

KUCZATY

 123,0200

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,3420

Opakowania z papieru i tektury150101  52,0600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  408,8180

Opakowania wielomateriałowe150105  16,4200

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  791,3580

Opakowania ze szkła150107  846,8460

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,3600
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Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  2,0400

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,6500

Zużyte opony160103  22,9800

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0600

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  296,9000

Gruz ceglany170102  10,4400

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  307,1000

Tworzywa sztuczne170203  2,4800

Odpadowa papa170380  25,9000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  4,8400

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  1,5330

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1 281,1500

Skratki190801  9,8600

Zawartość piaskowników190802  4,9500

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  0,2000

Urządzenia zawierające freony200123  4,2010

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,1800
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Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,2810

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  25,1640

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  25,7800

Tworzywa sztuczne200139  0,0500

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  6 102,1200

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  91,6600

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  14,0800

Odpady wielkogabarytowe200307  489,9400

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  7,9600

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701012428571212220894383MULTI-AGENT 

INSURANCE SP. Z 

O.O.

 0,9460

Gruz ceglany170102  222,8800

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  5 027,2660

Odpadowa papa170380  198,9200

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  180,3100

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  821,6600

Tworzywa sztuczne i guma191204  36 944,7200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501021500894525771011375GOLD EKOL BOŻENA 

KOŁODZIEJCZYK

 34,5000

Opakowania z metali1501042413733846452349081DASTER Dariusz 

Szołtysik

 2,8000

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,3000
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Aluminium170402  6,6000

Ołów170403  0,0250

Cynk170404  1,6000

Żelazo i stal170405  470,8700

Odpady tworzyw sztucznych0702132427579749372659303MERCURY HM Sp. z 

o.o. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 19,1000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0170

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  59,3800

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,0000

Inne niewymienione odpady120199  13,2640

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0000

Metale nieżelazne160118  0,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0690

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,5050

Miedź, brąz, mosiądz170401  198,1950

Aluminium170402  1,9270

Ołów170403  0,0000

Cynk170404  0,0000

Żelazo i stal170405  0,0000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1 321,0870

Metale żelazne191202  0,0200

Metale nieżelazne191203  1 439,9070

Tworzywa sztuczne i guma191204  31,8420

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

0303071002954008291479157P.U.H. AGROPOL 

EWELINA SZECEL

 6 133,9800

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 03 03 10

030311  82,3600  82,3600

Odpady tworzyw sztucznych070213  56,5300

Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124  3 228,6500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  159,5340

Tworzywa sztuczne i guma191204  119,9370

Baterie i akumulatory ołowiowe1606012402951796351703859LANTIS MARCIN 

ROTERMAN

 1,2010
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Odpady tworzyw sztucznych0702132405108445751818086P.H.U. "PAJĘCZYNA" 

ADAM GLIŃSKI

 103,6650

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  171,5040

Inne niewymienione odpady070299  49,3000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,6150

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  104,5180

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0790

Aluminium170402  1,6600

Żelazo i stal170405  231,0810

Mieszaniny metali170407  0,5860

Żelazo i stal170405I60.24.A2715642506350008577"USŁUGI - SKUP - 

HANDEL" BERNARD 

LACHETA

 10,1500

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208O90.02.Z2715901416450000204REMONDIS 

Tarnowskie Góry Sp. z 

o.o.

 1,6000

Opakowania z papieru i tektury150101  1 181,3330

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 188,7800

Opakowania z drewna150103  38,0200

Opakowania z metali150104  5,6200

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  531,6800

Opakowania ze szkła150107  2 727,4500

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,8770

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,3100

Zużyte opony160103  80,0900

Filtry olejowe160107  0,5500

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4 757,5900
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  87,7700

Odpadowa papa170380  239,8200

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  157,3500

Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się 

do wykorzystania)

190503  14 551,6200

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0200

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  7,9850

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  2,7060

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  1,1700

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  19,0300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  10,5000

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  474,3700

Tworzywa sztuczne200139  1 024,5900

Metale200140  911,7100

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  999,7000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  24 063,8000

Odpady wielkogabarytowe200307  6 968,4000

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  3 524,0800

Metale nieżelazne1601182430427576252191215MICHAŁ KAROŃ 

CARO

 0,8770
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Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,2500

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4970

Miedź, brąz, mosiądz170401  86,3840

Aluminium170402  119,0470

Ołów170403  7,7730

Cynk170404  6,4420

Żelazo i stal170405  87,1770

Papier i tektura200101  325,9300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  24,5560

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  16,9640

Metale200140  1 566,2920

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z2734285226491066683P.P.U.H. EKOPAL XXI 

RUDY TOMASZ

 52,2150

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  9,5800

Opakowania z metali150104  3,1500

Metale nieżelazne160118  4 363,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  5,0330

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,5400

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,0600

Miedź, brąz, mosiądz170401  20 232,8000

Aluminium170402  15 866,6000

Ołów170403  2 329,4000

Cynk170404  2 897,8000

Żelazo i stal170405  4 901,1000

Mieszaniny metali170407  1 069,2000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,6480

Papier i tektura191201  5,4960

Metale200140  271,3120

Opakowania z papieru i tektury150101070487275FH Bukowczan Andrzej  62,0390
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Opakowania z metali150104  9,3370

Opakowania ze szkła150107  0,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,4170

Aluminium170402  2,9430

Cynk170404  0,1330

Żelazo i stal170405  79,2770

Papier i tektura200101  54,2000

Zgary i żużle odlewnicze1010031501590989490015372P.W. SPIŻ G. 

Wawrzak, C. Wawrzak 

S.J.

 431,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  231,5000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  7,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  2 222,6000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  482,2000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  26,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,4000

Opakowania z metali150104  35,9000

Metale żelazne160117  35,0000

Metale nieżelazne160118  398,6000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  18,1000

Miedź, brąz, mosiądz170401  7 728,4000

Aluminium170402  2 448,1000

Ołów170403  112,8000

Cynk170404  385,2000

Żelazo i stal170405  1 342,6000

Mieszaniny metali170407  39,8000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  24,6030

Odpady metali nieżelaznych191002  34,5000

Metale żelazne191202  43,7000

Metale nieżelazne191203  1 090,0000

Odpady powstające przy 

płukaniu i oczyszczaniu kopalin 

inne niż wymienione w 01 04 07 

i 01 04 11

0104121207628506371765183Maksymowicz Andrzej 

FHU MAX-TRANS

 5 164,7400

Odpady tworzyw sztucznych070213  1,4850
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Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  25 118,9800

Popioły lotne z węgla100102  8 655,4300

Stałe odpady z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  3 221,6800

Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124  45 890,2100

Mieszanki popiołowo - żużlowe 

z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

100180  6 775,4600

Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i 

półsuche odsiarczania spalin 

oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182  6 219,1000

Inne niewymienione odpady100599  700,6000

Pyły z gazów odlotowych 

zawierające substancje 

niebezpieczne

101009  1,1000

Inne niewymienione odpady101099  101,1200

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  11,8600

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,0200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,7400

Inne niewymienione odpady160799  17,5000

Węglopochodne okładziny 

piecowe i materiały ogniotrwałe 

z procesów metalurgicznych 

inne niż wymienione w 16 11 01

161102  1,3360

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  598,4800

Gruz ceglany170102  15,4200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  573,1900
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Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  573,1900

Odpadowa papa170380  8,0400

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  65,0000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  25,7800

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  2,1980

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  61,6600

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  2 470,1400  0,0000

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,6000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051400622315252326577LIEBHERR-POLSKA 

Sp. z o.o.

 4,9500

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  2,1000

Opakowania z papieru i tektury150101  3,5400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,9300

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,7100

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  4,6700
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  1,0400

Filtry olejowe160107  2,5300

Szkło160120  0,0200

Opakowania z metali1501041201673717342904961CEMPA DARIUSZ, 

F.H. "ALU-MET"

 1,5070

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  485,5950

Miedź, brąz, mosiądz170401  415,2400

Aluminium170402  501,6710

Ołów170403  57,5890

Cynk170404  13,8490

Żelazo i stal170405  241,5030

Cyna170406  946,5000

Mieszaniny metali170407  232,0020

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  9,3090

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304O90.02.Z3566871655512330453BM Recykling Sp. z 

o.o.

 15,2800

Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780  10,7400

Odpady kory i korka030101  34,2000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  61,6960

Odpady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 04 02 19

040220  27,0800

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  123,9800

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

050109  143,3600  28,6720

Kwas siarkowy i siarkawy060101  2,2350

Inne kwasy060106  1,6420

Sole i roztwory zawierające 

metale ciężkie

060313  198,4800

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  733,8340
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Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070107  8,3200

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110  2,4200

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070207  0,8400

Odpady tworzyw sztucznych070213  7 341,4910

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  166,9700

Inne niewymienione odpady070299  1 358,9200

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070304  321,7160

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070701  52,1190

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  0,4000

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  290,2510

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  994,8000

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  438,0600

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  91,7000

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  177,9000

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  0,1800
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Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080415  8,2520

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 15

080416  5,4320

Odpady izocyjanianów080501  32,1740

Inne niewymienione odpady101399  0,5330

Wody popłuczne inne niż 

wymienione w 11 01 11

110112  1,7600

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  1,3400

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  4,5800

Inne oleje hydrauliczne130113  0,6400

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  0,0640

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  2,0600

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  16,3370

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  3,8400

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  0,0560

Opakowania z drewna150103  1 748,7700

Opakowania wielomateriałowe150105  333,2700

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  100,7510

3796



Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  35,3310

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  6,6330

Zużyte opony160103  25,1600

Elementy wybuchowe (np. 

poduszki powietrzne)

160110  0,0060

Zbiorniki na gaz skroplony160116  0,4240

Metale żelazne160117  52,8760

Tworzywa sztuczne160119  11,6600

Szkło160120  5,3570

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,4480

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  20,0260

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  1,0200

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  375,4800

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  0,5890

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  893,1240

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  174,3440

Gazy w pojemnikach (w tym 

halony) zawierające substancje 

niebezpieczne

160504  0,0150
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Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,3150

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,1030

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,3200

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,1430

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0850

Inne baterie i akumulatory160605  0,0200

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181  477,2200

Drewno170201  31,9180

Szkło170202  1,9400

Odpadowa papa170380  315,2800

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,6460

Żelazo i stal170405  213,1170

Mieszaniny metali170407  5,1600

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3100

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  6 009,7600

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  846,0800

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  4 639,9200

Osady filtracyjne (np. placek 

filtracyjny) z oczyszczania 

gazów odlotowych

190105  0,0110

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych

190107  199,2200
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Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się 

do wykorzystania)

190503  15 234,1000

Skratki190801  775,3200

Zawartość piaskowników190802  2 640,8400

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  1,1800  0,1770

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  508,2400  101,6480

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  1 379,7760  206,9660

Metale żelazne191202  1 587,3620

Tworzywa sztuczne i guma191204  3 219,8010

Szkło191205  47,4800

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  15 691,5000

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  1 518,9000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

191211  299,8000

Odpady po autoklawowaniu 

odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

198001  0,0540

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  26,0390

Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych

200306  195,4000  29,3100

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701012715716756250009175ALBA 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej Czeladź 

Sp. z o.o.

 439,3000

Gruz ceglany170102  30,1000
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1 443,3000

Odpadowa papa170380  113,0000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  51,8000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  2,5000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1 021,3000

Odpady wielkogabarytowe200307  24,8000

Zgorzelina walcownicza1002103617163396272398333ZŁOM-MAR Marcin 

Klein

 863,0800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  3 217,2900

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  262,0100

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  19,7000

Inne niewymienione odpady120199  47,8600

Metale żelazne160117  128,5200

Żelazo i stal170405  3 239,4100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105O90.02.Z0722737799371396847PHU OPERATUS 

Krajewski Marian

 144,8000

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  125,6600

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  86,2650

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,0050

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  0,2300

Odpady tworzyw sztucznych070213  41,6450
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Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  23,3140

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  1,0550

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  7,7400

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  1,5150

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  3,0000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  530,6700

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  13,7200

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  3,1250

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  18,8630

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,0210

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  1,5520

Inne oleje hydrauliczne130113  1,9200

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  14,0740

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  2,9000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  1,0000

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  8,0000

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  8,8020
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Olej opałowy i olej napędowy130701  3,1500

Benzyna130702  2,2100

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,1900

Opakowania z papieru i tektury150101  279,3810

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  122,5220

Opakowania z drewna150103  37,6650

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1 669,3200

Opakowania ze szkła150107  1 770,5730

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  10,1440

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  17,9470

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  4,4140

Zużyte opony160103  10,6040

Filtry olejowe160107  3,9000

Płyny hamulcowe160113  0,3610

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  1,6800

Tworzywa sztuczne160119  78,1530

Szkło160120  2,6330

Inne niewymienione elementy160122  0,6600

Inne niewymienione odpady160199  1,5100

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,2800
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,5050

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,0250

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,2250

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0700

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  1,9760

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2550

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0100

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  246,6900

Gruz ceglany170102  13,4000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  641,8450

Drewno170201  37,6400

Szkło170202  1,4540

Tworzywa sztuczne170203  0,3800

Odpadowa papa170380  239,0700

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  25,5220

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  17,8100

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1 649,8120

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  6,2000
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Papier i tektura191201  0,1000

Tworzywa sztuczne i guma191204  2,5760

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  34,6600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,2800

Odpady ulegające biodegradacji200201  3,9600

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  30,9000

Odpady wielkogabarytowe200307  854,5120

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  2,3200

Odpady zawierające siarkę0507021206162907372114258SRS WASTE 

TECHNOLOGY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 20,2200

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 11 15

101116  1,7800

Inne niewymienione odpady101199  45,6800

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  9,2000

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  31,7200

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  194,2600

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  15,4800

Odpadowa papa170380  96,2000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  121,0400
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Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  218,0400

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych

190107  38,7000

Żużle i popioły paleniskowe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

190111  15,4200

Szkło191205  1,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012409049515771831457MARTI - TRADE 

SZKOP MARCIN

 86,8200

Metale żelazne160117  41,4750

Żelazo i stal170405  909,4600

Żelazo i stal170405G51.57.Z1501268685740016325PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "MAKSTAL" 

MAREK JANOSZEK

 688,2540

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605O90.02.Z3563675786782845736Firma 

Remontowo-Budowlana 

Ragar, mgr inż. 

Radosław Rokosz

 253,9800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102G52.46.Z0705022605470170506"KRYMAX" S.C. 

CZESŁAWA I MARIAN 

MAZANEK

 0,3560

Żelazo i stal170405  16,4230

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301052769405456252154906Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami 

CORTEX-II Sp. z o.o.

 22,2890

Odpady z polerowania i 

wykańczania

040109  0,1910

Czysta sadza061303  0,1150

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  17,0990

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  21,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213  1,5400

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  0,0230

Inne niewymienione odpady070299  5,6100
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Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  1,1190

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  28,0760

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,4800

Odpady proszków 

powlekających

080201  8,7400

Szlamy wodne zawierające 

materiały ceramiczne

080202  217,8000

Inne niewymienione odpady080299  0,2200

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,1610

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  0,1120

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  0,6500

Inne niewymienione odpady080499  0,1000

Odpady izocyjanianów080501  0,5940

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne

100207  1 165,4200

Rdzenie i formy odlewnicze 

przed procesem odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 05

100906  294,2700

Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki 

termicznej

101201  243,8100

Cząstki i pyły101203  166,8200

Zużyte formy101206  28,4500

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  206,5300

Inne niewymienione odpady101299  10,4200

Cząstki i pyły (z wyłączeniem 

10 13 12 i 10 13 13)

101306  195,4600

Odpady betonowe i szlam 

betonowy

101314  14,7370

Wybrakowane wyroby101382  82,3500
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  12,2300

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  8,6800

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,0280

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  1,5190

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  252,7340

Odpady spawalnicze120113  39,5160

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  6,2610  3,7570

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  50,7300

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  12,6230

Inne niewymienione odpady120199  2,1002

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  5,6500

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  16,4710

Inne oleje hydrauliczne130113  0,6300

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,1570

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,8950

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  10,3510

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  1,9400

Inne niewymienione odpady130899  19,4000

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  3,6890
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Opakowania z papieru i tektury150101  286,3270

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  36,2940

Opakowania z drewna150103  39,8200

Opakowania z metali150104  0,3520

Opakowania wielomateriałowe150105  0,7580

Opakowania ze szkła150107  2,1140

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  69,7870

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,6070

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  81,1980

Zużyte opony160103  18,1700

Filtry olejowe160107  0,0100

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  7,1700

Tworzywa sztuczne160119  24,8750

Inne niewymienione odpady160199  0,8350

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,9350

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,8430

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,0030
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Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  1,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0490

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0010

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0370

Inne baterie i akumulatory160605  0,0050

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  0,4620  0,0230

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  0,6000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  543,4990

Gruz ceglany170102  1,9880

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  40,0190

Szkło170202  13,9610

Tworzywa sztuczne170203  71,0280

Odpadowa papa170380  1,1600

Aluminium170402  0,0060

Żelazo i stal170405  17,9130

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0230

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  9,5480

Materiały konstrukcyjne 

zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  2,0270

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  9,3310

Inne niewymienione odpady190299  0,5020
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Szlamy z biologicznego 

oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812  11,9200  3,5760

Zużyty węgiel aktywny190904  0,1000

Inne niewymienione odpady190999  0,3000  0,1500

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  250,2600

Tekstylia200111  5,1200

Kwasy200114  0,0440

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,1030

Urządzenia zawierające freony200123  1,8970

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,0600

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  5,1200

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,9990

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,5850

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,0950

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  7,0540

Odpady ulegające biodegradacji200201  68,1300

Odpady wielkogabarytowe200307  72,4870

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203G51.90.Z6342855177811704862DONAUCHEM Polska 

Sp.z  o.o.

 61,8400
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Miedź, brąz, mosiądz1704012429901276491668873ANDRZEJ WOLIŃSKI 

"MAG DAR"

 0,1390

Aluminium170402  6,5990

Żelazo i stal170405  295,1930

Odpady tworzyw sztucznych0702138715627469562054187NICROMETAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3 331,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  537,5000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  656,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  141,1000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  275,8000

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  5,0000

Inne niewymienione odpady120199  164,8000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,2000

Opakowania z papieru i tektury150101  738,8000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  54,0000

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,8100

Zużyte opony160103  2,0000

Inne niewymienione odpady160199  0,0700

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  13,2000

Szkło170202  0,0800

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,0000

Aluminium170402  24,5000

Żelazo i stal170405  2 744,7000

Mieszaniny metali170407  1,4000
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Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,7000

Metale nieżelazne191203  37,5000

Tworzywa sztuczne i guma191204  7,1000

Elementy zawierające PCB1601091227342366762462073Tradepol sp. z o.o.  208,5100

Odpady z wydobywania kopalin 

innych niż rudy metali

0101022780253326443155756CTL HALDEX S.A.  17 165,1100

Odpady powstające przy 

płukaniu i oczyszczaniu kopalin 

inne niż wymienione w 01 04 07 

i 01 04 11

010412  927 454,4900

Szlamy i osady pofiltracyjne z 

oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż 

wymienione w 10 02 13

100214  74,7200

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201022783309056391027560Skup Surowców 

Wtórnych Sprzedaż 

Towarów Masowych 

Brygida Labuda

 0,0000

Opakowania z metali150104  2,4000

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,3000

Aluminium170402  5,3000

Ołów170403  0,2000

Cynk170404  1,6000

Żelazo i stal170405  301,0000

Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i 

półsuche odsiarczania spalin 

oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182CA10.10.A2717476316330005110Jastrzębska Spółka 

Węglowa S.A.

 8 547,6000

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z2779503566292059427P.H. "MAGNES" 

Renata Piechowicz 

Sendal

 4,6800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  83,2800

Opakowania z metali150104  11,7850

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,3110

Aluminium170402  21,2900

Ołów170403  0,4470

Cynk170404  0,3120

Żelazo i stal170405  1 289,0800

Papier i tektura191201  18,2200
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Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032408674346462697642SK SKUP ZŁOMU 

SZYMON 

GRABOWSKI

 0,5550

Opakowania z papieru i tektury150101  220,9300

Opakowania z metali150104  36,0060

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,0420

Miedź, brąz, mosiądz170401  15,5030

Aluminium170402  20,7350

Ołów170403  0,3180

Cynk170404  0,5700

Żelazo i stal170405  492,0620

Cyna170406  0,0140

Żelazo i stal1704052414794386252221152GRELA JAROSŁAW 

JAR-TRANS 

JAROSŁAW GRELA

 272,4800

Metale200140  11,6800

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020203K74.70.Z2726034086391004441A) Specjalistyczny 

Zakład Ochrony 

Środowiska 

"EKO-TOX" JAN 

SKIPIRZEPA 

B)EKO-TOX S.C. 

MARIA SKIPIRZEPA I 

JAN SKIPIRZEPA

 2,1860

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  1,2350

Opakowania z papieru i tektury150101  0,3070

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,3020

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,2430
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0600

Filtry olejowe160107  0,3040

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,6900

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  0,0280

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  9,9000

Żelazo i stal1704050722751305481688684TRANSPORT 

TOWAROWY 

EKSPORT-IMPORT 

"MARZOLL" MARZOLL 

MIROSŁAW

 67,5200

Odpady tworzyw sztucznych0702130727486275531532206PPHU "DARPOL" 

Piecuch Dariusz

 50,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  11,0000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  4,7000

Opakowania z papieru i tektury1501012427369376472561967Europe Packing 

Service Center Sp. z o. 

o.

 529,8200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  205,2400

Tworzywa sztuczne170203  1,3220

Inne niewymienione odpady0901993510082256790009635ANDRZEJ LISZKA 

PHU "EKOPARTNER"

 4,3000

Opakowania z papieru i tektury150101  1,2600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,1200

Opakowania z metali150104  2,4500

Opakowania wielomateriałowe150105  3,5100

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  0,1400

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  7,0480

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0100
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  0,2900

Drewno170201  2,5100

Tworzywa sztuczne170203  6,1700

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,4600

Aluminium170402  0,2000

Ołów170403  0,0400

Żelazo i stal170405  83,5600

Cyna170406  0,0300

Mieszaniny metali170407  19,2700

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  16,0800

Papier i tektura191201  1,0400

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,2200

Urządzenia zawierające freony200123  0,3470

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,3700

Odpady wielkogabarytowe200307  0,0700

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z2778470619541652871SIMEX PHU 

Bogusława 

Kabelis-Szostakowska

 18,4850

Opakowania z metali150104  4,7190

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,5590

Aluminium170402  0,5240

Żelazo i stal170405  49,0100

Papier i tektura200101  32,6100

Tworzywa sztuczne1702032721022212220040439FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA KAMIENIARZ 

DOROTA

 11,4400

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z2701353286340128630Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

 97,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  295,2000

Opakowania z metali150104  0,6000

Opakowania ze szkła150107  16,0000

Zużyte opony160103  76,6000

Inne baterie i akumulatory160605  0,0300

Gruz ceglany170102  9 129,6000

Odpadowa papa170380  103,7000
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Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  3,6800

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  43,7000

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  0,3300

Papier i tektura200101  0,8000

Szkło200102  0,6000

Rozpuszczalniki200113  0,2470

Kwasy200114  0,0370

Alkalia200115  0,8500

Odczynniki fotograficzne200117  0,0370

Środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. 

herbicydy, insektycydy)

200119  0,1150

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,9530

Urządzenia zawierające freony200123  41,1690

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  2,9600

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  35,3560

Detergenty zawierające 

substancje niebezpieczne

200129  0,2470

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,4000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,2000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  31,5130
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  66,1000

Tworzywa sztuczne200139  30,7000

Odpady ulegające biodegradacji200201  729,3000

Odpady wielkogabarytowe200307  1 856,4000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606012412657956262950728Orzeł-Surowce Sp. z 

o.o.

 394,7460

Popioły lotne z węgla1001022926987128661601462ELPOLOGISTYKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 95 420,3900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102DN37.20.Z272617385PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "TYTAN"  

HENRYK 

KOŚCIELNIAK

 251,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501022431404025482662072BC SERVICE Sp. z 

o.o. Sp. K

 30,0600

Opakowania z metali1501042412323476492253884TRANS - RECYCLING 

S.A.

 3,1970

Metale żelazne160117  23,5600

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,9400

Ołów170403  1,5350

Cynk170404  0,0110

Żelazo i stal170405  2 414,2400

Mieszaniny metali170407  0,4590

Metale200140  696,7000

Odpady powstające przy cięciu 

i obróbce postaciowej skał inne 

niż wymienione w 01 04 07

010413O90.02.Z0704533365531000805BESKID ŻYWIEC Sp. 

z o.o.

 406,7600

Inne niewymienione odpady020799  7,5600

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  7 003,9300

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,0290

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,0040

Opakowania z papieru i tektury150101  192,3510
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  302,7580

Opakowania z metali150104  0,3070

Opakowania ze szkła150107  1 882,3250

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,1350

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,5800

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  3,0400

Zużyte opony160103  112,9960

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0630

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  116,3320

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0560

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  2,1200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1 604,2250

Odpadowa papa170380  88,4580

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  0,3800

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  58,5200

3818



Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  25,2000

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  6,4120

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  2,0610

Zawartość piaskowników190802  30,1200

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  42,0400  5,0870

Papier i tektura200101  23,8600

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,1820

Urządzenia zawierające freony200123  15,3420

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,0660

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  2,0180

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  18,8430

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  25,8430

Metale200140  0,8200

Odpady ulegające biodegradacji200201  2 007,7800

Odpady wielkogabarytowe200307  923,4210

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602162780346676321843490BIURO-LAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,7120

Odpady tworzyw sztucznych0702134919349956311055590Winiarski Wojciech 

ARCHI BALANS

 27,4000
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Opakowania z papieru i tektury150101  9,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,7000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602163609563146462937158"WYSOCKI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA"

 0,3950

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012432285006351831706HAVISTEEL Sp. z o.o.  13,7800

Opakowania z papieru i tektury150101  7,1000

Opakowania z metali150104  54,1960

Metale żelazne160117  5 428,3500

Metale nieżelazne160118  0,0250

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  20,6090

Miedź, brąz, mosiądz170401  241,0250

Aluminium170402  292,0370

Ołów170403  1,9390

Cynk170404  8,0110

Żelazo i stal170405  4 030,4420

Cyna170406  0,5930

Mieszaniny metali170407  4,8140

Papier i tektura191201  122,6750

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  8,0000

Zużyte opony1601031503656915771673679P.U.K. SANIKO Sp. z 

o.o.

 47,6320

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  60,0000

Tworzywa sztuczne170203  1,5200

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,1010

Urządzenia zawierające freony200123  7,5620

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,3460

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,5180

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  19,0960
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  6,3120

Odpady ulegające biodegradacji200201  30,2400

Odpady wielkogabarytowe200307  337,0600

Żelazo i stal1704050034450276340130532PPHU."DIMEX" 

Sp.zo.o

 878,6100

Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z0035205336520005449NKT CABLES S.A.  0,3000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,4000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0090

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032771136089690434056KONRAD STANIA 

KONDOR

 3,0070

Opakowania z metali150104  6,4630

Miedź, brąz, mosiądz170401  41,1230

Aluminium170402  17,8250

Ołów170403  3,6640

Cynk170404  0,2580

Żelazo i stal170405  230,7560

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

1608011204421336281889036FIRMA USŁUGOWO - 

HANDLOWA TOMASZ 

ROŻNAWSKI

 24,9000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

0702803011982717772785074JK RECYKLING 

JACEK 

KRZYŻAGÓRSKI

 160,9810

Zużyte opony160103  432,3790

Odpady powstające przy cięciu 

i obróbce postaciowej skał inne 

niż wymienione w 01 04 07

010413K74.70.Z0034404556380004070Przedsiębiorstwo 

Produkcujno-Usługowe 

PRODREX Sp. z o.o.

 47,8680

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104  8,8470

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  59,5110
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  82,7690

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  21,2620

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  88,8480

Tlenki metali inne niż 

wymienione w 06 03 15

060316  5,1900

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,0960

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  0,5210

Odpady tworzyw sztucznych070213  1 025,6600

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  0,0030

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  91,7850

Inne niewymienione odpady070299  711,9080

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  23,2630

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  17,1350

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  326,7740

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  12,0070

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  12,7760

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  0,7900

Inne niewymienione odpady080199  1,0910
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Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  0,0420

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,0860

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  11,6600

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  170,9960

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  9,1230

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080413  4,4270

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  13,2800

Odpady włókna szklanego i 

tkanin z włókna szklanego

101103  3,6940

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  5,9120

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  2 012,7870

Odpady z odtłuszczania inne 

niż wymienione w 11 01 13

110114  4,0000

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

110116  0,0180

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  3,0320

Inne niewymienione odpady110199  0,9500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  4 061,3320

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  2 124,8330

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  686,5460

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  4,3760
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Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  7,0170

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  1 282,1590

Odpady spawalnicze120113  23,4990

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  30,4900  4,5730

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  10,4730  0,9420

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  2,5640

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  114,7310

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  8,1290

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  188,4120

Inne niewymienione odpady120199  565,3700

Wodne ciecze myjące120301  198,0000  9,9000

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  44,5370

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  31,9700

Inne oleje hydrauliczne130113  43,4450

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  4,9010

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  9,3320

Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające 

biodegradacji

130207  0,0500

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  4,4950

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  1,3400

3824



Inne emulsje130802  1,3730

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  11,0580

Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  2,5600

Opakowania z papieru i tektury150101  5 122,2300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 243,7440

Opakowania z drewna150103  3 691,1140

Opakowania z metali150104  86,4770

Opakowania wielomateriałowe150105  197,9000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  602,2290

Opakowania ze szkła150107  7,6860

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  220,4040

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  4,1820

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  373,1010

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  69,6490

Zużyte opony160103  4,0770

Filtry olejowe160107  1,9570

Płyny hamulcowe160113  0,1290
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Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  4,3860

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  5,3180

Metale żelazne160117  1 193,9020

Metale nieżelazne160118  745,3130

Tworzywa sztuczne160119  191,8060

Szkło160120  5,1590

Inne niewymienione elementy160122  49,6340

Zużyte urządzenia zawierające 

PCB albo nimi 

zanieczyszczone inne niż 

wymienione w 16 02 09

160210  0,0470

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,9300

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  24,9940

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0310

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  51,2640

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  8,2000

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  218,2220

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  12,4340

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,6000
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Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,0810

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,2470

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0140

Inne baterie i akumulatory160605  0,0320

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  0,3440

Zużyte katalizatory zawierające 

metale przejściowe lub ich 

związki inne niż wymienione w 

16 08 02

160803  0,0400

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  0,1200

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  12,2650  0,6130

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,3200

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  7,4600

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  4,0200

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181  13,9600

Drewno170201  34,7420

Szkło170202  6,3040

Tworzywa sztuczne170203  3,9100

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  0,2830

Odpadowa papa170380  0,2750

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0680

Aluminium170402  7,0240
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Żelazo i stal170405  2 162,1830

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,0750

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  0,6000

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

170601  10,8600

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  5,4460

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  7,7420

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  46,6560

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,0350

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  0,3400  0,0170

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  4,0500

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  14,2400

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  2,6240

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  333,8360

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105DD20.51.Z0728830585532278419"BRIX-POL" Sp. z o.o.  1 276,0000

Metale żelazne1912022432244642050003697BOCAR GMBH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ ODDZIAŁ W 

POLSCE

 32 227,2800

Zużyte opony160103O90.02.Z2407206426462791720EKOREC SP. Z O.O.  13,8900
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  864,0300

Papier i tektura200101  5,8000

Szkło200102  16,0600

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0550

Urządzenia zawierające freony200123  5,6100

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,3200

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

200131  0,0300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  6,1270

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  9,4550

Tworzywa sztuczne200139  12,7500

Odpady ulegające biodegradacji200201  32,2000

Odpady wielkogabarytowe200307  254,3300

Zużyte opony1601032429239586452535607OTRACOM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201031521215795741081862F.H.U. "DEMOSTAL" 

JANUSZ MĄCZKA

 3,8000

Opakowania z metali150104  5,3000

Miedź, brąz, mosiądz170401  10,5000

Aluminium170402  17,8000

Cynk170404  29,6000

Żelazo i stal170405  856,7000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303083669745725742061672FIRMA HANDLOWA 

KORAL SPÓŁKA 

CYWILNA ANDRZEJ 

KORALEWSKI I 

WITOLD JAGIELSKI

 323,4170

Odpady tworzyw sztucznych070213  770,1020

Opakowania z papieru i tektury150101  2 310,2990
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  563,0260

Opakowania z metali150104  11,9160

Opakowania wielomateriałowe150105  11,8500

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  281,7270

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,3770

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  519,8160

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,6420

Aluminium170402  6,8250

Ołów170403  0,0430

Cynk170404  0,5570

Żelazo i stal170405  334,6590

Mieszaniny metali170407  1,5960

Papier i tektura191201  445,4100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301050157166985272432041OGP GAZ-SYSTEM  0,0500

Inne niewymienione odpady050799  0,8800  0,8800

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,0800

Inne niewymienione odpady070299  0,0190

Odpady spawalnicze120113  0,0510

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,0260

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,0030

Opakowania z papieru i tektury150101  0,6220

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,2670

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,2750
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Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,1920

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,2680

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,2000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0060

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0200

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0520

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0110

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  30,7800

Tworzywa sztuczne170203  0,0500

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,0450

Kwas siarkowy i siarkawy060101DG24.11.Z8103897848510109326Messer Polska Sp. z 

o.o.

 22,0150

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0190

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0300

Inne niewymienione odpady1010991500593795730010574PPH EKO-ŚWIAT 

Jarosław Śliwakowski

 138,8200
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2761959006391424692"TOR" USŁUGI 

REMONTOWO - 

BUDOWLANE MAREK 

KŁOSOK

 0,2793

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,1637

Opakowania z papieru i tektury150101  261,0698

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  18,0785

Opakowania z metali150104  34,3133

Metale nieżelazne160118  2,7298

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  15,0514

Miedź, brąz, mosiądz170401  34,1119

Aluminium170402  23,9989

Ołów170403  1,1492

Cynk170404  3,2883

Żelazo i stal170405  1 078,8389

Papier i tektura191201  133,2797

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012771311096410004087ULBRYCH 

MAŁGORZATA ZUPH 

Skup i Sprzedaż Złomu 

Żelaznego

 308,2100

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  28,6820

Inne niewymienione odpady120199  212,5200

Opakowania z metali150104  5,9800

Metale nieżelazne160118  0,5500

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,0920

Aluminium170402  2,8610

Żelazo i stal170405  1 329,1700

Odpady tworzyw sztucznych0702132437068906312655116EPLAST S.C. DANIEL 

SZMIGIEL, 

KRZYSZTOF LIPA

 30,9400

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  483,8630

Tworzywa sztuczne170203  6,0490

Tworzywa sztuczne i guma191204  82,9350

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012418397249691586331KOMET PHU 

Konewecka i 

Wspólnicy spółka 

jawna

 0,0400

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,4060

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,6450
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Aluminium170402  84,6550

Żelazo i stal170405  108,7600

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106G50.30.B0703446765470168001FHU KONFEX - Janusz 

Wrona

 2,5400

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  39,1750

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  4,9000

Metale żelazne160117  0,0360

Żelazo i stal170405  1,1150

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z0035341916340131543Józef Rzewiczok Skup 

Surowców Wtórnych

 192,3800

Metale nieżelazne160118  0,3120

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,6290

Aluminium170402  3,5800

Cynk170404  0,4180

Żelazo i stal170405  82,4810

Papier i tektura191201  14,1800

Papier i tektura200101  45,5900

Zużyte opony1601031801912625170200143MOTO-HURT S.A.  4,7000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2560

Popioły lotne z węgla1001021521153209491842829Przedsiębiorstwo 

Budowlane STROBET 

S.C.

 715,4400

Mieszanki popiołowo - żużlowe 

z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

100180  845,8000

Odpady z mizdrowania 

(odzierki i dwoiny wapniowe)

0401012411982256421446989"PRO-EKO2" BECH 

ELŻBIETA

 102,2500

Odpady z wapnienia040102  1 741,5400

Brzeczka garbująca 

niezawierająca chromu

040105  0,2000

Osady zawierające chrom, 

zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040106  105,0800  32,0000

Osady niezawierające chromu, 

zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040107  2,0900  0,6100

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  122,2900

Odpady z polerowania i 

wykańczania

040109  39,9100
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Inne niewymienione odpady040199  173,8100

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  0,2000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  7,2000

Rdzenie i formy odlewnicze 

przed procesem odlewania inne 

niż wymienione w 10 10 05

101006  1 281,8000

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008  14 069,9600

Opakowania z papieru i tektury150101  0,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  43,7560

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,5000

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  75,0800  18,0500

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602142717673266330010097PRINTER S.C. ANTONI 

ZELNER, JAN 

KUMOREK

 0,1020

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0250

Opakowania z metali1501042427521036492295173Solid Recycling Spółka 

Cywilna Hałacz 

Arkadiusz ,Sławuta 

Patryk

 1,4390

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  8,7240

Miedź, brąz, mosiądz170401  181,6700

Aluminium170402  258,0360

Ołów170403  15,0680

Cynk170404  15,1380

Żelazo i stal170405  412,9690

Cyna170406  0,1350

Mieszaniny metali170407  4,0100

Miedź, brąz, mosiądz170401G51.57.Z2721120016491002281PHU "MARWO" Maria 

Wojtala

 0,1250
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Aluminium170402  0,2710

Żelazo i stal170405  299,6150

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013605042796612138342Paweł Sadowski 

PERFECTOM

 5,0000

Metale żelazne160117  634,1200

Żelazo i stal170405  877,4420

Odpady metali nieżelaznych191002  68,4200

Opakowania ze szkła1501072720538766271044739F.H.U. WILMET 

Krzysztof Wilczyński

 1,0500

Miedź, brąz, mosiądz170401  17,0850

Aluminium170402  14,2220

Ołów170403  0,0930

Cynk170404  0,0550

Mieszaniny metali170407  1,4220

Płuczki wiertnicze zawierające 

chlorki i odpady inne niż 

wymienione w 01 05 05 i 01 05 

06

010508O90.02.Z2772363346312299348EKOMAX Sp. z o.o.  0,0500

Odpady agrochemikaliów 

zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

020108  0,0000

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020203  1,8460

Szlamy z mycia, 

oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301  0,6040

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  19,6400

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  0,0710

Inne niewymienione odpady020399  0,0000

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  1,4500

Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680  0,0000
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  0,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  6,9040

Środki do konserwacji i 

impregnacji drewna 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

030201  0,0450

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  27,3400

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  0,0480

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  0,6250

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

050109  0,0000  0,0000

Inne smoły050603  83,4800

Odpady ciekłe zawierające 

fenole

050680  48,5600

Inne niewymienione odpady050799  0,0000  0,0000

Kwas chlorowodorowy060102  0,0000

Kwas fosforowy i fosforawy060104  0,0000

Inne kwasy060106  0,0000

Inne niewymienione odpady060199  0,0000

Wodorotlenek wapniowy060201  0,0470

Wodorotlenek sodowy i 

potasowy

060204  0,1780

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  2,9000

Odpady zawierające rtęć060404  0,2040

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

060502  1,7210

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 06 05 02

060503  0,0200
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Roztwory i kwasy (np. kwas 

siarkowy)

060704  0,2090

Odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

061002  0,0160

Inne niewymienione odpady061099  8,3400

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  1,2300

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103  8,6570

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  58,0940

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070107  0,2030

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  2,9350

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110  0,0000

Inne niewymienione odpady070199  0,0000

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070201  0,0000

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070203  0,0500

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  21,9120

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070207  0,0000

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  0,2550

Odpady tworzyw sztucznych070213  12,3160

Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214  2,2980

Odpady zawierające 

niebezpieczne silikony

070216  0,0500
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Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  1,6790

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  3,0170

Inne niewymienione odpady070299  181,1460

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070304  6,0400

Przeterminowane środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

070480  0,0000

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503  0,0020

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  0,0040

Inne niewymienione odpady070599  0,0230

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070601  2,1250

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070603  0,0900

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  0,1100

Ziemia bieląca z rafinacji oleju070680  1,7000

Inne niewymienione odpady070699  0,0900

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070701  3,5690

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070703  0,0000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  0,2470
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Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  249,8590

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  5,3660

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  5,3670

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  1,0340

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  45,8340

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  0,1830

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  45,9950

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  8,3550

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  75,2860

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  0,0000

Zmywacz farb lub lakierów080121  0,0000

Inne niewymienione odpady080199  1,4500

Odpady proszków 

powlekających

080201  3,9450

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  1,2000

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  36,2780

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,2900
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Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  8,9890

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,0780

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,3020

Inne niewymienione odpady080399  0,0000

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  24,3860

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  3,3700

Osady z klejów i szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 11

080412  0,0890

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080415  8,7000

Odpady izocyjanianów080501  9,7980

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  1,1510

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  3,6580

Roztwory wywoływaczy 

opartych na rozpuszczalnikach

090103  4,9200

Roztwory utrwalaczy090104  1,1660

Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  0,0730

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  0,5300

Inne niewymienione odpady090199  1,5100

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  50,4300

Popioły lotne z węgla100102  0,1870

Produkty z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

odprowadzane w postaci 

szlamu

100107  0,0000
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Popioły lotne ze współspalania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

100116  0,0000

Popioły lotne ze współspalania 

inne niż wymienione w 10 01 16

100117  0,0000

Uwodnione szlamy z 

czyszczenia kotłów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

100122  0,0000  0,0000

Inne niewymienione odpady100199  0,0000

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne

100207  0,0000

Odpady z uzdatniania wody 

chłodzącej inne niż wymienione 

w 10 02 11

100212  0,0000

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908  0,0960

Inne niewymienione odpady100999  0,0000

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008  0,0020

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  0,6800

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 11 15

101116  3,4400

Inne niewymienione odpady101199  0,8800

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  3,1600

Inne niewymienione odpady101399  1,0830

Kwasy trawiące110105  0,0190

Alkalia trawiące110107  1,1640

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  12,2430

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  0,0000  0,0000

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  36,6700
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Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  41,0100

Odpady z odtłuszczania inne 

niż wymienione w 11 01 13

110114  0,0000

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  19,3000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  38,2290

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  15,0190

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  3,6000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,0000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  163,7630

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  28,8570

Odpadowe emulsje i roztwory 

olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

120108  0,5200

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  283,9890

Syntetyczne oleje z obróbki 

metali

120110  0,0000

Zużyte woski i tłuszcze120112  0,0000

Odpady spawalnicze120113  34,6070

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  2,6430  0,2600

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  0,2700  0,0000

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  0,0240

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  32,7560
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Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  2,5900

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  0,5690

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  13,7990

Inne niewymienione odpady120199  0,3950

Wodne ciecze myjące120301  183,7930  0,1850

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  61,8430

Mineralne oleje hydrauliczne 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130109  0,1650

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  336,8640

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  0,0000

Oleje hydrauliczne łatwo 

ulegające biodegradacji

130112  0,0000

Inne oleje hydrauliczne130113  167,0200

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  2,3100

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  834,9080

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,0000

Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające 

biodegradacji

130207  0,0700

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  143,2600

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła zawierające 

związki chlorowcoorganiczne 

inne niż wymienione w 13 03 01

130306  0,0000
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Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  0,0000

Syntetyczne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła inne niż 

wymienione w 13 03 01

130308  34,1570

Inne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130310  26,9930

Oleje zęzowe ze statków 

morskich

130403  0,0000

Odpady stałe z piaskowników i 

z odwadniania olejów w 

separatorach

130501  4,2800

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  15,8750

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  2,9900

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  157,3170

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  1,9100

Olej opałowy i olej napędowy130701  1,9170

Benzyna130702  8,5540

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  90,1770

Inne emulsje130802  25,8750

Inne niewymienione odpady130899  159,4600

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  0,7650

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  86,2570

Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  14,4300

Opakowania z papieru i tektury150101  22,6560

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  51,8660

Opakowania z drewna150103  16,6130

Opakowania z metali150104  75,3520
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Opakowania wielomateriałowe150105  3,7870

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  0,0000

Opakowania ze szkła150107  0,7160

Opakowania z tekstyliów150109  0,0000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  204,7340

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  11,5390

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  235,6620

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  51,0690

Zużyte opony160103  36,0090

Filtry olejowe160107  0,0740

Elementy zawierające rtęć160108  0,0000

Elementy wybuchowe (np. 

poduszki powietrzne)

160110  0,2040

Okładziny hamulcowe 

zawierające azbest

160111  0,0000

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  2,0100

Płyny hamulcowe160113  0,0000

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,0000
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Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,0000

Zbiorniki na gaz skroplony160116  0,0000

Metale żelazne160117  56,2320

Metale nieżelazne160118  0,0000

Tworzywa sztuczne160119  45,6080

Szkło160120  11,9690

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,2200

Inne niewymienione elementy160122  31,8970

Inne niewymienione odpady160199  6,8250

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,9380

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  48,2320

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  25,3080

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,3260

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  17,1940

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  1,1580

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  22,0790

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  110,0430

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  20,4370

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  86,2860

Gazy w pojemnikach (w tym 

halony) zawierające substancje 

niebezpieczne

160504  0,0000

3846



Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505  0,1540

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  6,0940

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  2,2430

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  1,0550

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  1,2950

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,4830

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,4040

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  1,4770

Inne baterie i akumulatory160605  0,5430

Selektywnie gromadzony 

elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  0,0500

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  358,1390  0,3600

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  154,6450

Inne niewymienione odpady160799  55,6000

Zużyte katalizatory zawierające 

metale przejściowe lub ich 

związki inne niż wymienione w 

16 08 02

160803  0,2450

Zużyte katalizatory 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

160807  0,0000

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  8,5500  0,0850
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Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  6,5980  0,0320

Węglopochodne okładziny 

piecowe i materiały ogniotrwałe 

z procesów metalurgicznych 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161101  0,0000

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  0,0000

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,9980

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  0,0000

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  0,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  47,6000

Gruz ceglany170102  0,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  6,2200

Usunięte tynki, tapety, okleiny 

itp.

170180  0,0130

Drewno170201  1,1700

Szkło170202  2,0460

Tworzywa sztuczne170203  12,3620

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  191,1800

Odpadowa papa170380  15,9600

Miedź, brąz, mosiądz170401  23,3520

Aluminium170402  11,0760

Żelazo i stal170405  58,4040

Mieszaniny metali170407  0,0000

Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  0,0000

Kable zawierające ropę 

naftową, smołę i inne 

substancje niebezpieczne

170410  0,0000
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Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  23,5460

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  0,4200

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  637,2300

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

170601  0,0000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  4,0970

Materiały konstrukcyjne 

zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  0,0000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  5,6300

Popioły lotne zawierające 

substancje niebezpieczne

190113  0,0000

Oleje i koncentraty z separacji190207  0,0000

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

190211  6,4400

Skratki190801  0,5600

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190806  1,6870

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  0,4800

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  5,2900  0,0000

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  0,0000

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  25,8200
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Odpady stałe ze wstępnej 

filtracji i skratki

190901  6,5800

Osady z dekarbonizacji wody190903  0,0000

Zużyty węgiel aktywny190904  0,0000

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  116,6500

Roztwory i szlamy z 

regeneracji wymienników 

jonitowych

190906  23,9400

Papier i tektura191201  0,0000

Metale nieżelazne191203  0,0000

Tworzywa sztuczne i guma191204  2,6100

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

191211  0,1200

Papier i tektura200101  0,0000

Szkło200102  0,0000

Odzież200110  0,0000

Tekstylia200111  0,0000

Rozpuszczalniki200113  0,0810

Kwasy200114  0,2130

Alkalia200115  0,0020

Środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. 

herbicydy, insektycydy)

200119  0,0000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  1,4300

Urządzenia zawierające freony200123  48,8470

Oleje i tłuszcze jadalne200125  2,6160

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  10,2260

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  29,3270

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  19,2530

Detergenty zawierające 

substancje niebezpieczne

200129  0,0000

Detergenty inne niż wymienione 

w 20 01 29

200130  0,0000
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Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,8100

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,6760

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,5630

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,8820

Tworzywa sztuczne200139  0,0000

Środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 20 01 19

200180  0,2110

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  0,0000

Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych

200306  0,0000  0,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  2,1700

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  0,0130

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020204O90.02.Z2726448156411005806TONSMEIER 

POŁUDNIE SP. Z O.O. 

(Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych 
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 323,7600  58,2770

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020502  56,6200  13,0200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  73,6800

Inne niewymienione odpady030199  0,4320

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  23,8000
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Odpady z włókna, szlamy z 

włókien, wypełniaczy i powłok 

pochodzące z mechanicznej 

separacji

030310  34,7010

Inne niewymienione odpady030399  110,7890

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  1,0000

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  514,3600

Inne niewymienione odpady050199  2 137,2400  2 094,4900

Kwas chlorowodorowy060102  8,5190

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  446,4060

Odpady zawierające rtęć060404  0,0050

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070101  23,3000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  4,5570

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  6,0200

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070201  22,7640

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  0,3190

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  29,7250

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070210  5,4360

Odpady tworzyw sztucznych070213  2 322,5320

Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214  22,5970

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  1 210,3330

Inne niewymienione odpady070299  1 001,0970

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070408  14,2830
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Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070413  4,0200

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070601  17,8850

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  7,5270

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070708  4,5480

Inne niewymienione odpady070799  9,5640

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  567,2380

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  2,1830

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  4,2370

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  139,6880

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  389,5690

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  55,4830

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  26,0330

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  1 041,6000

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  26,6170

Zmywacz farb lub lakierów080121  0,1110

Inne niewymienione odpady080199  6,6320
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Odpady proszków 

powlekających

080201  2,5490

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  16,1850

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,3500

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  31,8090

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  19,5590

Osady z klejów i szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 11

080412  0,2660

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080413  60,2350

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080415  157,9010

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 15

080416  10,5400

Odpady izocyjanianów080501  8,8890

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  2,7270

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  610,1420

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908  669,6800

Kwasy trawiące110105  45,9240

Alkalia trawiące110107  155,5040

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  64,5660

Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  5,7800  1,4450

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  0,1180
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Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  17,1470

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  37,8250

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,3650

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,3340

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  5,0800

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  233,4200

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  69,5610  38,9500

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  27,2240

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  0,0440

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  25,0810

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  96,3910

Inne niewymienione odpady120199  1,4830

Wodne ciecze myjące120301  15,5130  5,5800

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  15,8990

Inne oleje hydrauliczne130113  3,4600

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  10,3980

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,6650

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  5,6020
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Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  0,2220

Inne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130310  0,8920

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  1,7580

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  25,5790

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  317,5610

Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  21,7470

Opakowania z papieru i tektury150101  4 873,5420

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  428,9330

Opakowania z drewna150103  5 403,1140

Opakowania z metali150104  32,2290

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  5 748,8390

Opakowania ze szkła150107  1 296,1670

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1 333,9340

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  18,2070
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Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  510,0190

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  32,8380

Zużyte opony160103  0,2560

Filtry olejowe160107

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,2210

Metale żelazne160117  43,0550

Metale nieżelazne160118  2,5970

Tworzywa sztuczne160119  0,0280

Szkło160120  10,4400

Inne niewymienione elementy160122  0,3830

Inne niewymienione odpady160199  3,9650

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  8,2980

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  50,4590

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  3,0510

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  2,1310

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  8,9490

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  7,8120

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  41,3140
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Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  683,8600

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  1 108,6360

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  36,4630

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,4420

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,0080

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,0350

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2080

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0150

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0490

Inne baterie i akumulatory160605  0,0120

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  0,2300  0,2300

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  4,7880

Inne niewymienione odpady160799  1,5320

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  26,7280

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  22,5480

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  0,1410
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 054,4900

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  725,4200

Drewno170201  10,0200

Szkło170202  1,1150

Tworzywa sztuczne170203  0,7000

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  2,5280

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,8720

Aluminium170402  3,5900

Żelazo i stal170405  986,4480

Mieszaniny metali170407  22,6020

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  2 174,4400

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  1 548,2950

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  6,2500

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  32,4700

Inne odpady z budowy, 

remontów i demontażu (w tym 

odpady zmieszane) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170903  876,4800

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  2 510,3000
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Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  147,3950  60,4300

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  851,5400  153,2800

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  1,2450

Tworzywa sztuczne i guma191204  9,3390

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  4 981,5400

Odpady ciekłe i stężone 

uwodnione odpady ciekłe (np. 

koncentraty) z oczyszczania 

wód podziemnych zawierające 

substancje niebezpieczne

191307  0,5110

Papier i tektura200101  158,7400

Urządzenia zawierające freony200123  0,6670

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  1,1080

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  1,4200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  11,1590

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,7600

Tworzywa sztuczne200139  0,7600

Odpady ulegające biodegradacji200201  5 308,6800

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  36 871,7000

Odpady wielkogabarytowe200307  1 286,7000

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  23,1600

Opakowania z metali1501041500217965740003481PPH PROBET s.c. 

Stefan Toborek, Roman 

Toborek

 3,7660

Inne baterie i akumulatory160605  3,0640
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Miedź, brąz, mosiądz170401  4,4010

Aluminium170402  10,9320

Ołów170403  0,0540

Cynk170404  0,1930

Żelazo i stal170405  493,9550

Mieszaniny metali170407  0,1200

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,9430

Metale żelazne160117DN37.10.Z2782767616351400538Firma 

Handlowo-Usługowa 

RAFAŁ LOKWENC - 

AUTORECYKLING

 208,9400

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,6090

Aluminium170402  74,1800

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  41,7700

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214G52.62.B2761119846472162687POL-EKO-APARATUR

A SPÓŁKA JAWNA 

A.POLOK-KOWALSK

A, S.KOWALSKI

 0,1300

Odpady ulegające biodegradacji200201O90.03.Z2710228106460001949"EKO-OGRÓD" Z.F. 

Konserwacja Terenów 

Zielonych Fuchs 

Zigniew

 29,8300

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  15,2200

Opakowania z papieru i tektury1501012434541936472276988SUMA RECYKLING 

Maciej Suliga

 1 544,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  48,1000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  8,7000

Odpady tworzyw sztucznych0702133607358376392007536GP ECO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,0890

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0020

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  8,4540

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  45,7780

Opakowania z papieru i tektury150101  214,9320
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  15,4910

Opakowania z metali150104  1,6540

Opakowania wielomateriałowe150105  52,3800

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  13,5400

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,5030

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0980

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  13,0380

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,2550

Inne baterie i akumulatory160605  0,0010

Tworzywa sztuczne170203  0,3540

Miedź, brąz, mosiądz170401  256,0860

Aluminium170402  84,3440

Ołów170403  9,8550

Cynk170404  0,3300

Żelazo i stal170405  44,2530

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  224,8410

Odpady metali nieżelaznych191002  203,3270

Metale nieżelazne191203  848,9620

Tworzywa sztuczne i guma191204  290,9520

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  17,5960

Urządzenia zawierające freony200123  19,3190

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1890

Zgorzelina walcownicza1002103614984409542755277ECO-STAL Sp. z o.o.  1 848,2800

Zgary z hutnictwa żelaza100280  745,7900

Żużle odlewnicze100903  4 357,2400

Pyły z gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 09 09

100910  1 006,6800
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Inne niewymienione odpady100999  15,5000

Popiół cynkowy110502  927,0300

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  2 271,6200

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 995,9600

Inne niewymienione odpady120199  1 447,6200

Metale żelazne160117  108,3000

Ołów170403  230,3300

Żelazo i stal170405  18 466,8700

Mieszaniny metali170407  40,9400

Odpady żelaza i stali191001  67,3200

Metale żelazne191202  726,5600

Metale nieżelazne191203  22,6300

Opakowania z papieru i tektury1501011503673429490225709Firma Handlowa 

ALINEX A.A. Prządka

 15,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,1600

Miedź, brąz, mosiądz170401  22,3700

Aluminium170402  31,7700

Ołów170403  0,7200

Cynk170404  2,0800

Żelazo i stal170405  18,8600

Mieszaniny metali170407  2,1200

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3400

Papier i tektura191201  5,4000

Zużyte opony160103E40.30.B0710112965470171902Przedsiębiorstwo 

Komunalne "THERMA" 

Sp. z o.o.

 0,0510

Żelazo i stal170405  47,7900

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  3,1900

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G52.12.Z0024222835480076393Handlowa Spółdzielnia 

Pracy "Mnisztwo"

 3,7550

Opakowania z metali1501041515520479490140798P.P.H.U. "UNI-METAL" 

Joanna Michalska

 48,1200

Miedź, brąz, mosiądz170401  100,9800

Aluminium170402  120,8600

Ołów170403  2,7200

Cynk170404  21,6400

Żelazo i stal170405  179,5500

Cyna170406  0,0000
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Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  43,9800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101243273178VOLHARTMETAL 

SPÓŁKA CYWILNA 

ŁUKASZ JASIŃSKI, 

PAWEŁ KOŁEK

 31,1710

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  5,7330

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,6650

Zużyte katalizatory zawierające 

metale przejściowe lub ich 

związki inne niż wymienione w 

16 08 02

160803  26,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,6800

Żelazo i stal170405  6,6160

Cyna170406  5,4280

Mieszaniny metali170407  26,9070

Odpady metali nieżelaznych191002  3,3610

Metale nieżelazne191203  10,0800

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701012430930516391940117DEMOLITION GROUP 

Mateusz Mentel

 2 000,0000

Opakowania z metali1501042405972886381707282"JAPI-BUD II" S.C. 

DUDA PIOTR, 

OPERCHALSKI 

ANDRZEJ, 

OPERCHALSKI 

JACEK

 0,5000

Metale nieżelazne160118  0,3000

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,3000

Aluminium170402  3,0000

Żelazo i stal170405  243,7000

Popioły lotne z węgla1001022419120656412518034BINGO-EKO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2 165,3400

Opakowania ze szkła1501075195440437393340652KRYNICKI 

RECYKLING SPÓŁKA 

AKCYJNA

 19 490,1000
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Zgorzelina walcownicza1002106398353597822184969POLCOPPER 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 77,7650

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  259,1800

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  9,1700

Opakowania z metali150104  1,0220

Metale żelazne160117  102,7840

Metale nieżelazne160118  14,3770

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,5320

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  5,8700

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  8,8100

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,5830

Miedź, brąz, mosiądz170401  79,8670

Aluminium170402  99,5260

Ołów170403  0,1160

Cynk170404  0,0400

Żelazo i stal170405  7 483,8420

Mieszaniny metali170407  55,8790

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  22,7600

Metale żelazne191202  126,9500

Metale nieżelazne191203  10,8800

Urządzenia zawierające freony200123  0,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,0040

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012431405205472145317SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH 

Arkadiusz Klimczak i 

Łukasz Klimczak S.C.

 9,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  9,8000

Opakowania z papieru i tektury150101  3,1000

Opakowania z metali150104  7,5000

Metale żelazne160117  0,3000
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Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,9000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,3000

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,1000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,8000

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,6000

Aluminium170402  32,7000

Ołów170403  0,6000

Cynk170404  1,8000

Żelazo i stal170405  823,5000

Mieszaniny metali170407  0,6000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,5000

Urządzenia zawierające freony200123  7,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,4000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012416856007681625399FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA ECO-ZŁOM 

JOANNA SZCZEREK

 0,5260

Opakowania z papieru i tektury150101  60,1210

Opakowania z metali150104  10,7070

Miedź, brąz, mosiądz170401  121,6120

Aluminium170402  40,1250

Ołów170403  1,1780

Cynk170404  8,4970

Żelazo i stal170405  84,7410
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Mieszaniny metali170407  0,0200

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  20,1730

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110G51.55.Z2711844936330005392"A.WEBER" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 19,6990

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201022413875357342707255EKO-STAL PAWEŁ 

MATUSIK

 0,0640

Opakowania z papieru i tektury150101  227,4300

Opakowania z metali150104  11,7520

Miedź, brąz, mosiądz170401  35,9210

Aluminium170402  31,8200

Ołów170403  2,8950

Cynk170404  1,9420

Żelazo i stal170405  1 001,9100

Zgorzelina walcownicza100210G51.57.Z2402628435771008143FIRMA 

HANDLOWA"ARMET"

ARKADIUSZ 

CISZEWSKI

 1 845,3200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  2 733,2200

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  73,5600

Opakowania z metali150104  2 887,1200

Metale żelazne160117  450,1800

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  10,3500

Żelazo i stal170405  5 662,9100

Metale żelazne191202  297,9200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2780080846422787600SILMET Spółka Jawna, 

J. PRUŚ, P. 

GOŁOWIESZKO

 1 178,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,3900

Opakowania z papieru i tektury150101  40,2500

Opakowania z metali150104  21,7200

Metale żelazne160117  158,6700
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Metale nieżelazne160118  4,6800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,3700

Miedź, brąz, mosiądz170401  39,3200

Aluminium170402  41,2400

Ołów170403  1,9000

Cynk170404  2,0100

Żelazo i stal170405  4 596,6300

Mieszaniny metali170407  15,5600

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0400

Papier i tektura191201  6,8000

Tworzywa sztuczne i guma1912043615357966342839890EKOBIOPELL INVEST 

sp. z o.o.

 472,8300

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908G51.12.Z2737017976312153194Firma Wielobranżowa 

Import-Export A. 

Kowcz

 370,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0160

Inne niewymienione odpady120199  0,7310

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,8590

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  0,5700

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,3500

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0650

Filtry olejowe160107  0,0730

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,1390

Płyny hamulcowe160113  0,3320

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  1,1800
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Metale żelazne160117  1,2100

Metale nieżelazne160118  1,9850

Tworzywa sztuczne160119  0,0650

Szkło160120  0,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  243,4380

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  12,0400

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  154,5000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  0,0000

Tworzywa sztuczne170203  17,6200

Odpadowa papa170380  0,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,2950

Aluminium170402  3,9260

Żelazo i stal170405  341,5560

Mieszaniny metali170407  46,8350

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,9600

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,0000

Żelazo i stal170405G51.41.Z1502076445771046445PP-H-U AGATEX 

Bożena Lis

 60,2050

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012414966556423023336PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE FOXMET 

MONIKA CZAPLIŃSKA

 111,1500

Opakowania z metali150104  6,0540

Miedź, brąz, mosiądz170401  38,7050

Aluminium170402  18,4260

Ołów170403  0,0380

Cynk170404  0,7010

Żelazo i stal170405  6 174,4800

Odpady tworzyw sztucznych0702132719263226340019510PHU "ELEKTROS" Sp.  

z o.o.

 140,9370

3869



Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070601  0,6580

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  3,0100

Roztwory wywoływaczy 

opartych na rozpuszczalnikach

090103  0,0900

Roztwory utrwalaczy090104  0,0570

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,8350

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,0710

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  0,9470

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  1,7900

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  28,0410

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  8,3470

Inne emulsje130802  10,9600

Opakowania z papieru i tektury150101  3,5110

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  88,4620

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  9,4640

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  8,0560
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0100

Zużyte opony160103  3,0890

Filtry olejowe160107  4,4130

Płyny hamulcowe160113  0,2250

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,1400

Zbiorniki na gaz skroplony160116  0,0100

Tworzywa sztuczne160119  3,1870

Szkło160120  0,2560

Inne niewymienione elementy160122  3,1490

Inne niewymienione odpady160199  5,4520

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,5450

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  44,3150

Szkło170202  0,0900

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  4,9370

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,7700

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501102734423506342019879KALLA Sp.zo.o  0,5290

Zużyte opony1601033601503156252452779SBG PARTNER Ł. 

Gruszka, A. Gruszka 

Spółka Cywilna

 75,1300

Zgary z hutnictwa żelaza1002803407997585562722971TSR POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 90,1320

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  24 981,7720
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Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  49 723,2300

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  589,1700

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  209,5420

Odpady spawalnicze120113  310,5100

Inne niewymienione odpady120199  6 516,8200

Opakowania z metali150104  1 021,4380

Metale żelazne160117  5 421,7340

Metale nieżelazne160118  268,2870

Miedź, brąz, mosiądz170401  1 128,3110

Aluminium170402  4 403,1870

Ołów170403  178,8430

Cynk170404  53,5520

Żelazo i stal170405  120 540,2590

Mieszaniny metali170407  53,4420

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  5,2000

Odpady metali nieżelaznych191002  24,1650

Metale żelazne191202  13 064,8290

Metale nieżelazne191203  1 636,2970

Metale200140  228,2630

Zgorzelina walcownicza100210G51.57.Z277838932PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "EFEKT" S.C. 

MARIUSZ 

CZERWIŃSKI, 

TOMASZ 

MADEJCZYK, DANIEL 

KOŃCZAK

 1 235,4800

Inne niewymienione odpady101199  1 918,0200

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  2 230,3600

Żelazo i stal170405  4 212,1000

Odpady żelaza i stali191001  950,0800

Metale żelazne191202  5 328,4500

Opakowania z papieru i tektury1501012710990146460003807SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH MARZEC 

STANISŁAW

 70,8500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  45,4200

Opakowania z metali150104  0,9700
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Metale żelazne160117  20,4000

Metale nieżelazne160118  0,0700

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,5200

Aluminium170402  0,3700

Ołów170403  0,0900

Cynk170404  0,0190

Odpady tworzyw sztucznych0702132782629196292284928GRA-BOR SPÓŁKA 

CYWILNA JOANNA 

GRABOWSKA, 

HALINA 

GRABOWSKA

 19,9000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013637434649372678625BRK STEEL SPÓŁKA 

Z O.O. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 470,6740

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  21,8800

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  62,6930

Opakowania z papieru i tektury150101  123,6510

Opakowania z drewna150103  3,2500

Opakowania z metali150104  1 472,0380

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  18,2200

Opakowania ze szkła150107  10,5520

Metale żelazne160117  133,3040

Metale nieżelazne160118  8,8120

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  2,3500

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,2270

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  6,9870

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  23,9860

Miedź, brąz, mosiądz170401  57,7360

Aluminium170402  340,6110

Ołów170403  4,5840

Cynk170404  3,0200

Żelazo i stal170405  8 529,9520

Cyna170406  0,2630

Mieszaniny metali170407  0,1490

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  11,1030
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Metale żelazne191202  1,4850

Metale nieżelazne191203  0,7900

Papier i tektura200101  63,0300

Urządzenia zawierające freony200123  44,4890

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,6070

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  45,1600

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

0203802427547706392001597EKO-TOX S.C. MARIA 

SKIPIRZEPA I JAN 

SKIPIRZEPA

 0,5530

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  0,0250

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008  0,0100

Inne niewymienione odpady101399  0,2700

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,0060

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,0700

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0480

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0050

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,4530

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0230
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0080

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0560

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0130

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,0750

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  150,4710

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,0110

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  0,0790

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G51.57.Z2720290566320007627Usługi Sprzętem 

Budowlanym Skup 

Złomu Stalowego i 

Surowców Wtórnych

 2,9500

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,4720

Aluminium170402  13,6040

Ołów170403  0,0460

Cynk170404  0,5660

Żelazo i stal170405  894,1070

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012402416286491596665DROB-STEEL 

DROBNIAK 

SEBASTIAN

 495,7000

Odpady spawalnicze120113  41,1000

Opakowania z papieru i tektury150101  1,5000

Opakowania z metali150104  156,4000

Żelazo i stal170405  1 410,8000

Metale żelazne191202  47,7000
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Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803183631493019492203965ALLPER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 2,7000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,1740

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  256,2640

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0010

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501023666479566772415750EUROSNAB Sp. z o.o.  14,2800

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032412524276462863388F.U.H. Skorek Tomasz 

Wojciech Gęsikowski

 0,1488

Opakowania z papieru i tektury150101  7,4000

Opakowania z metali150104  6,9010

Miedź, brąz, mosiądz170401  20,8465

Aluminium170402  25,4460

Ołów170403  0,5650

Cynk170404  1,4060

Żelazo i stal170405  638,0290

Cyna170406  0,0379

Opakowania z metali1501042764357296251321489PW STALMIR Mirosław 

Kucięba

 3,5580

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,1470

Aluminium170402  4,6240

Ołów170403  1,0580

Żelazo i stal170405  124,3810

Cyna170406  0,1140

Zgary i żużle odlewnicze1010033617343506332234211ECO GREEN POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 669,3000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  189,0420

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  209,8060

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  99,1000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  15,6000
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Inne niewymienione odpady120199  4,7400

Opakowania z metali150104  23,5060

Metale nieżelazne160118  0,4560

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  18,1400

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,9730

Aluminium170402  85,6160

Ołów170403  1,5460

Cynk170404  0,0100

Żelazo i stal170405  1 725,5040

Cyna170406  0,0060

Odpady żelaza i stali191001  50,0200

Metale żelazne191202  421,8800

Metale nieżelazne191203  24,5900

Odpady tworzyw sztucznych070213G51.53.B2725294006340194503Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"Bormal"

 156,8600

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,4400

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  2,0400

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  1,2600

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  0,9600

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,3020

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,0120

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  40,5700

Opakowania z papieru i tektury150101  75,2950

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  49,5400

Opakowania z drewna150103  4,4600

Opakowania z metali150104  0,0060
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Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  4,4200

Opakowania ze szkła150107  1,8800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,2200

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  2,1080

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  1,4520

Zużyte opony160103  6,3100

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  13,7700

Filtry olejowe160107  0,2210

Płyny hamulcowe160113  0,0020

Metale żelazne160117  1,0600

Tworzywa sztuczne160119  3,2930

Szkło160120  0,7000

Inne niewymienione elementy160122  0,0030

Inne niewymienione odpady160199  0,4200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1550

Drewno170201  4,6800

Szkło170202  0,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0160

Aluminium170402  0,0130

Ołów170403  0,0070

Żelazo i stal170405  3,8300

Papier i tektura191201  6,1000

Oleje i tłuszcze jadalne200125  2,7400
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Żelazo i stal170405I60.24.B1500432725730203014USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

SKUP I SPRZEDAŻ 

ZŁOMU BOGUSŁAW 

GAWRON

 1 419,3700

Zużyte opony1601032733287956491593721NOCOŃ JERZY SKUP 

PRZERÓB SPRZEDAŻ 

ZŁOMU

 4,7160

Metale żelazne160117  302,4320

Metale nieżelazne160118  14,0690

Szkło160120  13,4240

Inne niewymienione elementy160122  0,6030

Inne niewymienione odpady160199  0,6990

Żelazo i stal170405  25,2400

Opakowania z metali1501041520059045731373907GROCH-METAL Adam 

Grochowina

 2,0900

Metale żelazne160117  1,4100

Metale nieżelazne160118  0,4300

Miedź, brąz, mosiądz170401  29,5600

Ołów170403  8,9400

Cynk170404  0,6890

Żelazo i stal170405  131,0000

Mieszaniny metali170407  1,4400

Metale żelazne191202  0,0000

Metale nieżelazne191203  29,1000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201025305686297541005113EKOBAU Sp. z o.o.  240,0570

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  7,1200

Odpady spawalnicze120113  6,3620

Opakowania z metali150104  25,4250

Metale żelazne160117  0,0200

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0510

Aluminium170402  1,5050

Żelazo i stal170405  26,2480

Mieszaniny metali170407  0,6250

Zgorzelina walcownicza100210G51.57.Z2409721025771940181F.P.H.U. TOP- INVEST 

s.c. Wójcik Tomasz, 

Wójcik Piotr, Andrzej 

Wójcik

 198,4200

Inne niewymienione odpady101199  1 139,2500

Żelazo i stal170405  3 277,6910

Odpady żelaza i stali191001  1 122,8900

Metale żelazne191202  5 760,3700
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110G51.90.Z2728334406381008035CHEMPEST 

STUDZIONKA LIBERA 

MARIUSZ

 0,0300

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z0726868086381026889Punkt Skupu i 

Sprzedaży Metali 

Kolorowych "AL-MI" 

Jan Odrobiński

 9,4000

Opakowania z papieru i tektury150101  21,9200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,1400

Opakowania z metali150104  11,9600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,5310

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,7770

Aluminium170402  88,8730

Ołów170403  0,3600

Cynk170404  0,4160

Żelazo i stal170405  529,7940

Papier i tektura191201  25,0600

Metale nieżelazne191203  59,8800

Odpadowa masa roślinna020103DN37.10.Z0172643265272346985STENA RECYCLING 

Sp.  z o.o.

 21,8100

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020203  588,1400

Inne niewymienione odpady020299  46,5600

Inne niewymienione odpady020399  8,7500

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  5,8400

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  20,7300

Inne niewymienione odpady020799  2,9800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  436,0170

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  14,7100

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  687,1400
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Inne niewymienione odpady030399  144,5280

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  18,1200

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  46,5260

Odpady zawierające rtęć060404  0,0110

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

060502  0,3600  0,3600

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  0,7700

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070101  20,3960

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  3,2100

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 01 11

070112  4,7420  2,3000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  2,7200

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  1,2400

Odpady tworzyw sztucznych070213  1 197,3690

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  83,5200

Inne niewymienione odpady070299  30,5790

Inne niewymienione odpady070799  0,2600

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  249,8400

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  7,9300

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  154,9170
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Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  75,9500

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  80,8800

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  5,6200

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  0,3200

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  3,7000

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  4,4800

Inne niewymienione odpady080199  0,0720

Odpady proszków 

powlekających

080201  14,4800

Zawiesiny wodne zawierające 

materiały ceramiczne

080203  34,9890

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  51,6700

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  115,9800

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  24,0400

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,1600

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  15,1500

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,0200

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,2400

Inne niewymienione odpady080399  0,8300
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Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  0,4810

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  126,3890

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  4,8630

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 15

080416  2,2200

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  0,1050

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  52,6650

Roztwory utrwalaczy090104  0,0850

Inne niewymienione odpady090199  0,8600

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  2,7000

Odpady z uzdatniania wody 

chłodzącej inne niż wymienione 

w 10 02 11

100212  61,1200  48,8960

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  9,0400

Wybrakowane wyroby101382  3,8450

Kwasy trawiące110105  0,0600

Odpady zawierające kwasy 

inne niż wymienione w 11 01 05

110106  0,0070

Alkalia trawiące110107  718,5850

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  4,3800

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  4,6200  1,8020

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  156,0000

Wody popłuczne inne niż 

wymienione w 11 01 11

110112  0,8400
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Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  336,3800

Odpady z odtłuszczania inne 

niż wymienione w 11 01 13

110114  143,6450

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  17,1800

Inne niewymienione odpady110199  22,4700

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  9 126,3800

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  530,5360

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  79,3070

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  170,5190

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  35,8240

Odpadowe emulsje i roztwory 

olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

120108  1,6400

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  367,4300

Odpady spawalnicze120113  0,0060

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  11,6500  2,4470

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  16,0400  16,0400

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  1,3830

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  196,6400

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  5,0240

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  156,0770

Inne niewymienione odpady120199  1 574,3680

Wodne ciecze myjące120301  291,4510  17,0700
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Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  0,9600

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  12,0450

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  0,0250

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  10,8660

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,0530

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  5,2200

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  77,5600

Inne niewymienione odpady130899  3,2400

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  19,4400

Opakowania z papieru i tektury150101  25 777,7780

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2 667,1050

Opakowania z drewna150103  1 300,6420

Opakowania z metali150104  456,5520

Opakowania wielomateriałowe150105  169,1370

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  2 289,6010

Opakowania ze szkła150107  12,0430

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  120,8330
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Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  6,2210

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  154,3690

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  120,6450

Zużyte opony160103  2,6200

Filtry olejowe160107  6,0230

Płyny hamulcowe160113  0,1200

Metale żelazne160117  1 780,5000

Metale nieżelazne160118  69,9500

Tworzywa sztuczne160119  8,9900

Szkło160120  1,7100

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,4530

Inne niewymienione elementy160122  0,5400

Inne niewymienione odpady160199  54,0600

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,4800

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  5,0130

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  36,9170

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  102,9070
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Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  3,0810

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  204,9590

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  158,5020

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  137,0180

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  89,1860

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,3170

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,1830

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,7770

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0660

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1580

Inne baterie i akumulatory160605  0,8520

Inne niewymienione odpady160799  3,2000

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  6,5660  0,2040

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,2800

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  67,1400

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  5,4400

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  6,2000
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  129,9100

Drewno170201  193,9600

Szkło170202  17,2800

Tworzywa sztuczne170203  20,3710

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  19,6800

Odpadowa papa170380  1,1200

Miedź, brąz, mosiądz170401  27,2940

Aluminium170402  154,2560

Ołów170403  1,5750

Cynk170404  0,5790

Żelazo i stal170405  7 017,0410

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,6420

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  37,3600

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  89,9510

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  36,3800

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  26,0000

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  208,4930  124,2950

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  192,2740  138,2450

Inne niewymienione odpady190899  3,4500  3,4500
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Zużyty węgiel aktywny190904  1,3400

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  7,7500

Papier i tektura191201  23 914,3120

Metale żelazne191202  1 481,4090

Metale nieżelazne191203  15,7510

Tworzywa sztuczne i guma191204  3,3460

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  8,9000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  52,5600

Kwasy200114  0,0150

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  1,0920

Urządzenia zawierające freony200123  0,9740

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,0100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,3160

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  7,8440

Odpady wielkogabarytowe200307  0,0900

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012779988542220376429Global Krzysztof 

Sikorski

 4,0500

Inne niewymienione odpady120199  4,5420

Opakowania z metali150104  5,3000

Metale żelazne160117  127,8400

Metale nieżelazne160118  4,6000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0020

Aluminium170402  0,8140

Żelazo i stal170405  3 575,5070

Mieszaniny metali170407  3,9960

Metale żelazne191202  119,3900
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Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303081520525135741284855BOGDAN 

SZCZEKOCKI 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE PRZYJA¬Ń

 141,3600

Odpady tworzyw sztucznych070213  1,8800

Opakowania z papieru i tektury150101  2 330,1700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  305,0000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  27,1100

Opakowania ze szkła150107  5,4700

Papier i tektura191201  119,0400

Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki 

termicznej

101201DI26.26.Z2706436746310115539Firma CERAMO Józef 

Walanus

 462,7400

Cząstki i pyły101203  2 765,4000

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  913,0500

Szlamy z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

101213  540,2400  351,1600

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  2,3400

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  61,4700

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  300,8400

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  33,1900

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  62,9700

Gruz ceglany170102  673,2100

Żelazo i stal170405  0,0900

Opakowania z metali1501043678026089492057400PREVLA GROUP 

PIŃSKI ARKADIUSZ

 1,2530

Metale nieżelazne160118  0,8800

Inne baterie i akumulatory160605  0,7700

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,8120
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Aluminium170402  0,9200

Żelazo i stal170405  63,2360

Mieszaniny metali170407  5,3510

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012775564296251646889STANISŁAW 

MISIASZEK

 158,8150

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1,9160

Opakowania z papieru i tektury150101  1,9200

Opakowania z metali150104  9,8470

Miedź, brąz, mosiądz170401  11,2560

Aluminium170402  5,0870

Cynk170404  0,9740

Żelazo i stal170405  386,0240

Mieszaniny metali170407  0,4950

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104N85.13.Z2769397438522087240LEKARZ 

STOMATOLOG 

KATARZYNA 

DZIERŻĘGA-FOLWAR

CZNY

 0,0055

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0203042428184575771958413Justyna Litewka 

CARELLI

 119,7300

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  109,1080

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  13,4200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,2900

Opakowania z metali150104  0,1050

Zużyte opony160103  1,1800

Zbiorniki na gaz skroplony160116  0,8400

Tworzywa sztuczne160119  8,8400

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  183,5600

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  30,2800

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  71,3820

Szkło170202  0,5060

Odpadowa papa170380  38,2000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  64,3200
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Metale żelazne191202  50,8500

Tworzywa sztuczne i guma191204  1 290,5900

Tekstylia191208  4,8800

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  250,0200

Inne niewymienione odpady0702990024025305470129900P.H.U.BIEL-MET 

Wojciech Owczarz

 1,2000

Opakowania z papieru i tektury150101  1 260,3650

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  760,0950

Opakowania z drewna150103  2,9000

Opakowania z metali150104  99,0600

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  53,8990

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,1120

Papier i tektura191201  756,6200

Tworzywa sztuczne i guma191204  508,8400

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z2770845806461884365Skup Surowców 

Wtórnych Teresa Kita

 21,7700

Opakowania z metali150104  0,9410

Metale nieżelazne160118

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,6110

Aluminium170402  2,7980

Cynk170404  0,2810

Żelazo i stal170405  185,2940

Baterie i akumulatory ołowiowe160601DN37.10.Z2719812786340025522"MARCO LTD" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 28,1000

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  2,9760

Inne baterie i akumulatory160605  3,0360

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

0702802411742366492056706Aneta Piątkowska 

GUMIX

 21,0200

Inne niewymienione odpady070299  633,5500

Inne niewymienione odpady070799  275,9800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  40,3400

Inne niewymienione elementy160122  20,4600
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Tworzywa sztuczne i guma191204  353,1900

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105150975188Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "Ciszewski" 

Dariusz Ciszewski

 145,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z0705573955470163251PUH "SUR-BUD" 

Kazimierz Klęk

 82,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  5,2000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1,0000

Opakowania z metali150104  2,2000

Metale żelazne160117  6,1000

Metale nieżelazne160118  0,6000

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,6300

Aluminium170402  14,0000

Ołów170403  0,0800

Cynk170404  0,0500

Żelazo i stal170405  397,9000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0300

Urządzenia zawierające freony200123  1,0000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,5000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308G51.57.Z072739806PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "KOLORMET" 

SMOTER WACŁAW

 223,4500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  6,8220

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  12,2290

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  10,8900

Opakowania wielomateriałowe150105  5,8600

Metale nieżelazne160118  6,4170

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,5540

Aluminium170402  0,2190

Cynk170404  0,1370

Żelazo i stal170405  101,8680
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701012712414816351001956PRZEDSIĘBIORSTWO 

"CIVITATIS"  ADAM 

MATUSIAK

 391,5000

Tworzywa sztuczne170203  1,9400

Odpady ulegające biodegradacji200201  571,0000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  1 123,6500

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032738548516421254379METAL-ZŁOM SKUP, 

SPRZEDAŻ, 

PRZERÓB ZŁOMU. 

KLIMALA EWELINA

 0,3140

Miedź, brąz, mosiądz170401  77,2250

Aluminium170402  109,8130

Ołów170403  3,4980

Cynk170404  6,7520

Żelazo i stal170405  295,7390

Cyna170406  0,0410

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602142776471109541738880PHU Stal-Kraft 

Grzegorz Mazur

 134,3800

Żelazo i stal170405  508,8750

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803181206527297343294252"MO-BRUK" 

J.MOKRZYCKI 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 68,8940

Opakowania z metali150104  1 958,2500

Inne niewymienione elementy160122  3,6200

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,7200

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  617,8810

Metale żelazne191202  402,2790

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  212,2400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501021500697745741043086P.P.H.U.FLORIAN-iSA 

KRZYSZTOF FLORIAN

 9,5400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013649334689542767317FIRMA ANA M.ŻMUDA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 906,2000
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Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  473,9000

Inne niewymienione odpady120199  1 466,8000

Opakowania z metali150104  180,5000

Metale żelazne160117  149,9000

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,8000

Żelazo i stal170405  12 997,3000

Metale żelazne191202  88,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032418373526443023635KOZIEŁ MARCIN AVI  1,0420

Opakowania z papieru i tektury150101  1,9250

Metale żelazne160117  0,8900

Metale nieżelazne160118  53,6520

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,9850

Miedź, brąz, mosiądz170401  517,0600

Aluminium170402  333,3490

Ołów170403  57,3020

Cynk170404  88,1620

Żelazo i stal170405  521,0950

Cyna170406  0,8350

Mieszaniny metali170407  21,1870

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  8,4710

Metale nieżelazne191203  1,9070

Opakowania z metali150104G51.57.Z2720158586441004645F.U.H. Jan Peć  5,9280

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,7200

Aluminium170402  1,5750

Ołów170403  0,0130

Żelazo i stal170405  0,5420

Mieszaniny metali170407  0,1630

Odpady tworzyw sztucznych0702133654016449372685418"EKO-SORT" M.E. 

SIKORA SPÓŁKA 

JAWNA

 0,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  6,3660

Opakowania z papieru i tektury150101  3,4570

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0120

Opakowania z metali150104  0,3090

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  0,3200

Metale żelazne160117  6,4400

Metale nieżelazne160118  0,2340

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  5,6570
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  12,8870

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  107,6073

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  15,6259

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  16,6935

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  2,6990

Inne baterie i akumulatory160605  2,8284

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,1280

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,4229

Aluminium170402  0,8520

Cynk170404  0,0090

Żelazo i stal170405  21,7210

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,4420

Papier i tektura191201  1,4400

Metale żelazne191202  0,1040

Metale nieżelazne191203  0,0960

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,2010

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,3450

Urządzenia zawierające freony200123  38,6790

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  11,1395

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  25,6560

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  77,7585

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501022733984426462129636"FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA-BIURO 

RACHUNKOWE-SC" 

EWA LUDWIG,ŁUCJA 

BOGACZ

 117,6790

3896



Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  4,3000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,1190

Popioły lotne z węgla1001021218487136772171199JOANNA TABIŚ 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE PIRS

 3 078,7000

Żelazo i stal1704052707064526490005136PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE  KOTLEX  

A. KOT, W. LEKS 

SPÓŁKA JAWNA

 1 366,5300

Inne niewymienione odpady0801992417278016342762727STELLMET SPÓŁKA 

CYWILNA SEBASTIAN 

TEUFEL, ŁUKASZ 

ŁOZYK

 1,8600

Inne niewymienione odpady100899  2,7270

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  123,1570

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  30,6560

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  17,5910

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  4,4600

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  3,2620

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,0750

Inne niewymienione odpady120199  3,1210

Metale żelazne160117  7,5960

Metale nieżelazne160118  0,6140

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2140

Miedź, brąz, mosiądz170401  86,0200

Aluminium170402  3,3510

Ołów170403  0,1550

3897



Żelazo i stal170405  535,2090

Cyna170406  31,2030

Mieszaniny metali170407  140,0460

Metale nieżelazne191203  0,9610

Metale200140  0,2080

Zgary i żużle odlewnicze101003G51.57.Z2783427716452351600Firma Handlowo 

Usługowa MAG  

Gabriela Kierszniok i 

Wspólnicy Sp. Jawna

 89,9200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  572,3970

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  406,6750

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  10,7630

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  25,8460

Odpady spawalnicze120113  0,2910

Inne niewymienione odpady120199  21,1630

Opakowania z metali150104  152,2100

Metale żelazne160117  152,9600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,8000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,8620

Aluminium170402  12,2770

Żelazo i stal170405  1 669,7890

Mieszaniny metali170407  52,9690

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  4,3300

Metale żelazne191202  158,8200

Metale200140  396,3230

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z2736649036350001055Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z 

o.o.

 277,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  286,0400

Opakowania ze szkła150107  247,8000

Zużyte opony160103  31,5600

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1 281,9600
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Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  3,3000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0830

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,6300

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  1,2530

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1080

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,5590

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,4580

Odpady ulegające biodegradacji200201  589,6800

Odpady wielkogabarytowe200307  683,8600

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z2401282346482261296P.H.U."LOGO" 

STANISŁAW 

MAZANEK

 0,3400

Opakowania z papieru i tektury150101  105,6300

Opakowania z metali150104  12,1700

Miedź, brąz, mosiądz170401  49,8400

Aluminium170402  41,0800

Ołów170403  8,0000

Cynk170404  4,8700

Żelazo i stal170405  2 961,9700

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  4,0300

Papier i tektura191201  37,6500

Metale żelazne191202  0,0900

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105O90.02.Z2715686386270011376PTS ALBA Sp. z o.o.  0,8000

Inne niewymienione odpady050699  0,6000

Odpady zawierające rtęć060404  1,4440

Roztwory i kwasy (np. kwas 

siarkowy)

060704  0,2090
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Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  0,2530

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103  7,8500

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,6680

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070107  0,0030

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070203  0,0500

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  7,0350

Odpady tworzyw sztucznych070213  38,1000

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  0,3000

Inne niewymienione odpady070299  1,4000

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070701  45,0000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  0,0100

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  27,4030

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  4,6000

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  0,8670

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  109,0230
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Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  1,7000

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  11,2640

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  75,1000

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  33,6000

Odpady proszków 

powlekających

080201  12,8000

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  0,2110

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,0690

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  11,0510

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  1,1000

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080415  10,3800

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  0,9700

Inne niewymienione odpady090199  1,5000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  14,3000

Zgary i żużle odlewnicze101003  1,9000

Inne niewymienione odpady101099  0,7000

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  0,7000

Inne niewymienione odpady101199  0,9000
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Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki 

termicznej

101201  313,4000

Cząstki i pyły101203  1 471,6000

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  553,1000

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 12 09

101210  5,7000

Szlamy z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

101213  39,8000

Kwasy trawiące110105  0,0520

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  10,2800

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  2,4940

Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  46,1000

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  77,4720

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  59,9800

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  1,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  2 955,1000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 443,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  3,1000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  7,7000

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  760,6580

Zużyte woski i tłuszcze120112  0,7210

Odpady spawalnicze120113  6,4000

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  113,6220
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Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  30,4000

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  0,0740

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  105,4000

Inne niewymienione odpady120199  1,1000

Wodne ciecze myjące120301  138,6920

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  4,6160

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  6,5070

Inne oleje hydrauliczne130113  3,2680

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  6,9750

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  1,0800

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  34,4350

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  177,3600

Inne emulsje130802  14,0400

Inne niewymienione odpady130899  2,3380

Freony, HCFC, HFC140601  0,5770

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  0,0030

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  3,0080

Opakowania z papieru i tektury150101  2 056,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  301,0000

Opakowania z metali150104  34,1000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  148,1960
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Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  3,5560

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  251,7580

Filtry olejowe160107  5,1200

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  5,5030

Metale żelazne160117  6,9000

Metale nieżelazne160118  3,3000

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,0800

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  6,2800

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  75,5000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  12,7000

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,3080

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,4000

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  56,2720

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  0,1000
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Gazy w pojemnikach (w tym 

halony) zawierające substancje 

niebezpieczne

160504  0,0040

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  3,1730

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,4000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  25,1990

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  1,8300

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,4000

Inne baterie i akumulatory160605  42,9000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  119,7000

Gruz ceglany170102  21,3000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  48,3000

Aluminium170402  14,6000

Żelazo i stal170405  949,6000

Mieszaniny metali170407  15,5000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,9000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  0,6000

Inne materiały izolacyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170603  1,2800

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  72,6000

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190806  1,0630
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Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  298,5400

Inne niewymienione odpady190899  0,8000

Szkło191205  4,0000

Rozpuszczalniki200113  0,0100

Kwasy200114  0,0700

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,6510

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  0,6370

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,1550

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  16,1000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  3,7000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  26,1000

Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne

200137  0,2080

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  0,4000

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 167,9000

Zgorzelina walcownicza1002102435246576412239908F.H. HERKULES 

Wojciech Korzekwa

 22,9600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  410,2700

Opakowania z papieru i tektury1501012433078715781783978KLAVIOKSA 

WIOLETTA 

JACKIEWICZ

 4,5290

Opakowania z metali150104  2,0640

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  11,4040

Miedź, brąz, mosiądz170401  23,1870

Aluminium170402  39,2390

Ołów170403  18,1270

Cynk170404  0,8820
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Żelazo i stal170405  2 423,7480

Papier i tektura191201  25,8680

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105O90.02.Z2721934366420000151Przedsiebiorstwo 

Spedycyjno - 

Transportowe Transgór 

S.A.

 11,6000

Odpady tworzyw sztucznych070213  189,3000

Inne niewymienione odpady070299  98,3000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,2000

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  5,5600

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  0,9000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  6,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,5000

Odpady spawalnicze120113  17,2000

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  5,6500

Opakowania z papieru i tektury150101  985,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  880,4000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  845,5000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  49,9740

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,2900
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Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  56,2780

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  33,7000

Zużyte opony160103  9,5000

Tworzywa sztuczne160119  22,8000

Inne niewymienione elementy160122  22,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,4390

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,3000

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  1,5000

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  240,9000

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,3000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  273,7000

Drewno170201  51,4000

Szkło170202  18,0000

Tworzywa sztuczne170203  7,9000

Odpadowa papa170380  80,4000

Aluminium170402  0,1000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  138,1000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  14,9000
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Skratki190801  16,5000

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  19,5000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,1000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  1 565,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  4,9000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701012431109506392004590BRUKI TRAWIŃSKI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3 955,6000

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181  167,0000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  186,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101F45.21.C1509587585731001525Firma "P.S.W." Piotr 

Lubas

 1 106,0600

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  48,5390

Opakowania z papieru i tektury1501012705754416440016273Skup Złomu PRESS 

IRON Andrzej 

Nowakowski

 35,0000

Opakowania z metali150104  4,4700

Metale żelazne160117  0,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,2800

Aluminium170402  10,2500

Ołów170403  0,1600

Cynk170404  0,3200

Żelazo i stal170405  208,7100

Odpady tworzyw sztucznych070213G51.57.Z0704601875531000863PUH "GEMINI" 

Krzysztof Piecuch

 66,7000

Zgary i żużle odlewnicze101003  4,1000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  5 207,1000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  27,3000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  141,3000
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Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  96,2000

Opakowania z papieru i tektury150101  1 104,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  102,4000

Opakowania z drewna150103  201,5000

Opakowania z metali150104  19,3000

Opakowania ze szkła150107  1,3000

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  2,2000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  41,9000

Miedź, brąz, mosiądz170401  11,2000

Aluminium170402  50,7000

Ołów170403  0,6700

Cynk170404  0,6700

Żelazo i stal170405  671,6000

Cyna170406  0,0300

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201022765753246271110784PHU KAMAX 

Katarzyna Kowalska

 104,8200

Opakowania z papieru i tektury150101  287,2500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,3400

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  9,7700

Miedź, brąz, mosiądz170401  18,7750

Aluminium170402  40,7310

Ołów170403  1,3400

Cynk170404  1,2550

Żelazo i stal170405  2 580,8920

Papier i tektura200101  188,9400

Tworzywa sztuczne200139  14,8400

Opakowania z papieru i tektury1501012705759789541030135P.P.H.U. BRATEK 

PIOTR TOMANEK

 26,7550

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,1500

Opakowania z metali150104  3,9900

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,6800

Aluminium170402  1,1720

Ołów170403  0,0590

Cynk170404  0,4720

3910



Żelazo i stal170405  15,2300

Papier i tektura191201  20,8400

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 02 07

1002082430593505732843278PMB ECO sp.zo.o.  23,8000

Popiół cynkowy110502  296,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  23,0000

Opakowania z metali150104G51.57.Z2700583786351009739Skup Surowców 

Wtórnych Kempa 

Stanisław

 0,2800

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,5030

Aluminium170402  0,4270

Żelazo i stal170405  81,8300

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1330

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203DK29.23.Z2724517896271007603ORWAT 

FILTERTECHNIK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 15,0000

Opakowania z metali150104G51.57.Z2716946566511001854Zakład Usługowo 

Handlowy 

POLSERVICE

 0,1800

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,5560

Aluminium170402  1,8900

Cynk170404  0,0100

Żelazo i stal170405  0,1390

Miedź, brąz, mosiądz1704012412708339542239021"FEMONI" 

PATRYCJUSZ RYGOL

 0,3550

Aluminium170402  0,6810

Żelazo i stal170405  3,7400

Cyna170406  0,9930

Mieszaniny metali170407  0,0380

Zgary i żużle odlewnicze1010032411153705771945385METAL - BUDEX S.C. 

MICHAŁ STAWIARZ 

MIROSŁAW DURA

 37,9540

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  84,3500

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  1,2900

Metale nieżelazne160118  94,5400

Miedź, brąz, mosiądz170401  17,8310

Aluminium170402  12,2510
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Cynk170404  1,8250

Żelazo i stal170405  11,1040

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z2400701386431678738PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

MAKS S.C. 

GABRIELA LINKE, 

ALEKSANDRA 

URBAŃCZYK, EWA 

JUMAS

 126,7990

Opakowania z metali150104  8,1310

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  2,8220

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  13,1680

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,9950

Miedź, brąz, mosiądz170401  14,6550

Aluminium170402  37,0020

Ołów170403  0,5000

Cynk170404  2,2010

Żelazo i stal170405  823,4430

Metale200140  3,4880

Inne niewymienione odpady1002992414381266462084833BG SCRAP METALS 

BARTŁOMIEJ 

GRUSZCZYŃSKI

 31,9300

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  207,0600

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  554,3200

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  77,6700

Inne niewymienione odpady120199  91,8400

Opakowania z metali150104  67,3000

Tworzywa sztuczne160119  11,3500

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,0900

Aluminium170402  0,6900

Żelazo i stal170405  1 126,2400

Metale żelazne191202  2 654,5200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012415931116521688367SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH " iSTAL" 

SZYMON OLMA

 0,3800

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0260

Opakowania z papieru i tektury150101  27,5370

Opakowania z metali150104  11,0350
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Metale nieżelazne160118  1,6480

Miedź, brąz, mosiądz170401  15,6660

Aluminium170402  15,7850

Ołów170403  0,4190

Cynk170404  0,6060

Żelazo i stal170405  612,7010

Papier i tektura191201  91,6630

Metale żelazne191202  4,6900

Opakowania z papieru i tektury1501012401271405771038836PHU ELPOL Paweł 

Flak

 1,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  8,8000

Aluminium170402  0,2000

Żelazo i stal170405  6,4000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,2000

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209G51.90.Z1515719909491756202H.T.S. GRANULAT - 

BIS Marcin Chmielarz

 431,6000

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  1 042,3000

Odpady tworzyw sztucznych070213  494,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  600,5000

Tworzywa sztuczne i guma191204  73,3000

Tworzywa sztuczne200139  1,4000

Zgorzelina walcownicza100210G51.57.Z2767373826331671820FHU ZIELIŃSKI Artur 

Zieliński

 608,3000

Wybrakowane wyroby żeliwne100980  47,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  6 280,4360

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  340,2200

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  12,8720

Inne niewymienione odpady120199  916,8000

Opakowania z papieru i tektury150101  550,9170

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,5000

Opakowania z metali150104  55,0950

Metale żelazne160117  1 005,7230

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5,8200

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  28,5860
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Miedź, brąz, mosiądz170401  120,6100

Aluminium170402  149,7900

Ołów170403  5,1770

Cynk170404  8,0730

Żelazo i stal170405  31 556,0810

Cyna170406  0,3620

Mieszaniny metali170407  35,7080

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,4580

Metale żelazne191202  68,0900

Papier i tektura200101  40,5800

Urządzenia zawierające freony200123  19,0100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  43,8930

Opakowania z metali1501042730479266461021687P.H.U. BAMARO 

Romaniszyn Mariusz

 0,8250

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,0990

Aluminium170402  30,5940

Ołów170403  0,2130

Cynk170404  0,7490

Żelazo i stal170405  304,6830

Odpady powstające przy 

płukaniu i oczyszczaniu kopalin 

inne niż wymienione w 01 04 07 

i 01 04 11

0104122715696266440513586CTL Maczki-Bór S.A.. 

(LOGISTICS)

 108 025,0900

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2780901866292128743KURASIEWICZ 

SEBASTIAN  

METAL-ZŁOM

 3,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  5,2000

Opakowania z metali150104  9,9000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  15,7000

Miedź, brąz, mosiądz170401  39,0000

Aluminium170402  45,5000

Ołów170403  21,0000

Cynk170404  0,7000

Żelazo i stal170405  1 474,4000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,1000

Papier i tektura200101  44,1000

Opakowania z papieru i tektury1501013028217727811897358Lidl Sklepy Spożywcze 

Sp. z o.o.

 14 322,7270
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  360,1930

Opakowania z drewna150103  766,4270

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,3250

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  10,9700

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  65,2640

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  1 529,8400

Żelazo i stal170405  291,2030

Papier i tektura200101  467,2400

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  5,2700

Żelazo i stal1704052431652825532512105FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA ALFA SPÓŁKA 

CYWILNA ZBIGNIEW 

PIETRASZKO I 

WOJCIECH 

PIETRASZKO

 0,3000

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

1603051017626317712688568SISTEMA 

ALEKSANDRA 

KOZŁOWSKA

 58,4800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501022782826556442866656PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE ' POLGRUZ ' 

MAREK 

JASZCZYŃSKI

 1,6000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  3 457,1500

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181  16,7000

Drewno170201  6,6200

Odpadowa papa170380  110,9400
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Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  2,4600

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  113,5600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.51.Z0008481806270011608Spółdzielnia Pracy 

Surowców Wtórnych

 100,1400

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  11,7500

Opakowania z papieru i tektury150101  654,0100

Opakowania z metali150104  102,3500

Metale żelazne160117  321,3300

Metale nieżelazne160118  37,5900

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,7600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  57,1600

Miedź, brąz, mosiądz170401  155,1200

Aluminium170402  199,9300

Ołów170403  7,8500

Cynk170404  15,7800

Żelazo i stal170405  6 172,4600

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3700

Papier i tektura200101  1 095,5800

Urządzenia zawierające freony200123  100,2600

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  5,2200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  17,2900

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  147,6600

Metale200140  913,2200

Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B2726138036262440298FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA KAMPATEX 

IRENEUSZ SZLICHTA

 3 182,8550
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  18,9330

Opakowania z metali150104  0,7577

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,2912

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,0483

Aluminium170402  13,5962

Ołów170403  0,2536

Cynk170404  0,9345

Żelazo i stal170405  1 121,9263

Papier i tektura191201  25,8500

Papier i tektura200101  721,8750

Cynk twardy1105013615205765291806525COLLECT POINTS Sp. 

z o.o. Sp. 

komandytowa

 0,7730

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,9820

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  9,5090

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  10,7980

Inne niewymienione odpady120199  0,7820

Opakowania z metali150104  31,1120

Filtry olejowe160107  0,7600

Metale żelazne160117  7,8760

Metale nieżelazne160118  49,6830

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0220

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0180

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  249,8440

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  23,8730

Miedź, brąz, mosiądz170401  807,9690

Aluminium170402  596,7380

Ołów170403  100,8880

Cynk170404  70,0410

Żelazo i stal170405  422,3220

Cyna170406  0,2150

Mieszaniny metali170407  214,9130

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  8,8720

Metale nieżelazne191203  7,1700
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Tworzywa sztuczne i guma191204  0,1360

Urządzenia zawierające freony200123  47,3920

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  10,4020

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  280,4570

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z2722589636481008566PHU Doman - Henryk 

Klocek

 47,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,6000

Opakowania z metali150104  1,3000

Metale żelazne160117  1,0000

Metale nieżelazne160118  5,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,0000

Aluminium170402  9,4000

Ołów170403  1,0000

Cynk170404  0,6000

Żelazo i stal170405  187,0000

Papier i tektura200101  67,9000

Zużyte opony1601032428694899542736452DOUBLE STAR 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 439,0500

Zwierzęta padłe i ubite z 

konieczności

0201822408593056472412196GABINET 

WETERYNARYJNY 

"INTERVET" MICHAŁ 

KARASEK

 9,0000

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,1000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501022719735576450011113Morawiec Małgorzata 

Zakład Usługowo 

Produkcyjno Handlowy

 2,8360

Tworzywa sztuczne170203  2,2470
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110DG24.13.Z2715633806310101307Avantor Performance 

Materials Poland 

Spółka Akcyjna

 15,0870

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,5930

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012769460976312295178Firma "ZK" S.C. Józef 

Żurawski, Krzysztof 

Żurawski, Grzegorz 

Żurawski

 5,3310

Opakowania z metali150104  25,6040

Metale żelazne160117  308,9810

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0000

Aluminium170402  1,1300

Żelazo i stal170405  5 901,7010

Mieszaniny metali170407  5,0260

Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  0,0000

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

19121024323813057518855794GREEN ENERGY 

SP. Z O.O.

 85,9800

Opakowania z metali150104G51.57.Z0704298695470281281Eugeniusz Bierczak  9,5960

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,4130

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,2290

Aluminium170402  10,2320

Ołów170403  0,3310

Cynk170404  2,2260

Żelazo i stal170405  374,5680

Metale żelazne1601174900647537370010201Firma 

Handlowo-Usługowo-Tr

ansportowa 

SALTRANS Salabura 

Józef

 4,8040

Żelazo i stal170405  0,0500
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011509662035771366782P.P.H.U. ANPOL 

Andrzej Mizera

 0,1600

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  48,7800

Opakowania z papieru i tektury150101  20,1710

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  4,0440

Opakowania z metali150104  13,2630

Metale nieżelazne160118  1,0180

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0010

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,9340

Miedź, brąz, mosiądz170401  26,2630

Aluminium170402  26,1790

Ołów170403  1,6370

Cynk170404  4,3210

Żelazo i stal170405  495,4470

Cyna170406  0,0340

Mieszaniny metali170407  5,8500

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,1560

Opakowania z papieru i tektury1501012701263876491017555Skup i Sprzedaż 

Surowców Wtórnych 

OLPOLD Tadeusz 

Stachowicz

 36,3500

Metale żelazne160117  90,3750

Metale nieżelazne160118  0,0100

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,4620

Aluminium170402  3,7915

Ołów170403  0,0110

Żelazo i stal170405  381,4950

Opakowania z metali1501043680767135771983664DRAGON BIS IWONA 

ORMAN

 7,2800

Metale żelazne160117  0,6000

Miedź, brąz, mosiądz170401  12,5160

Aluminium170402  23,4720

Ołów170403  5,1470

Cynk170404  1 130,0000

Żelazo i stal170405  2 418,0000

Mieszaniny metali170407  10,0360
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Urządzenia zawierające freony200123E41.00.B2720830386390015023Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o. o.

 4,0840

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  6,8190

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  4,5050

Odpady tworzyw sztucznych0702130520143269661582943HERMES RECYCLING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 55,1500

Opakowania z papieru i tektury150101  3 589,8300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3 438,2100

Tworzywa sztuczne i guma191204  1,9000

Odpady tworzyw sztucznych0702133623577246482627231FIRMA USŁUGOWO 

HANDLOWA 

STALMAKS ANNA 

KOPIEC

 37,3100

Inne niewymienione odpady070299  965,7900

Opakowania z papieru i tektury150101  0,1826

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  15,7290

Opakowania z drewna150103  25,2000

Opakowania z metali150104  5,9692

Drewno170201  92,3400

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,1605

Aluminium170402  3,7252

Ołów170403  0,5043

Cynk170404  0,5883

Żelazo i stal170405  1 861,9403

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,5400

Papier i tektura200101  18,8821

Żelazo i stal170405G52.46.Z2705925286310214974GEES - KRUPA 

Roman i Joachim Sp.j.

 90,6790

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020204O90.02.Z2719748356260019376ALBA Południe Polska 

Sp. z o.o.

 0,2000  12,2000

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  430,1000
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Odpady z produkcji pasz 

roślinnych

020381  58,5000

Inne niewymienione odpady020399  33,6000

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  261,1000

Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780  1 510,1000

Inne niewymienione odpady020799  3 547,6000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  49,1000

Inne niewymienione odpady030199  1,6000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  821,4000

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  506,6000

Odpady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 04 02 19

040220  3,2000  3,2000

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  39,1000

Inne niewymienione odpady040299  7,9000

Inne niewymienione odpady050699  0,6000

Kwas siarkowy i siarkawy060101  49,9000

Wodorotlenek sodowy i 

potasowy

060204  3,3600

Odpady zawierające rtęć060404  0,9000

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

060502  1,1660  1,1660

Roztwory i kwasy (np. kwas 

siarkowy)

060704  0,2090

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103  7,4700

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,0350
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Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  10,5750

Odpady tworzyw sztucznych070213  1 245,2000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  82,4000

Inne niewymienione odpady070299  129,6000

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  82,7710

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  80,7000

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  1,1470

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  161,2300

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  1,7000

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  11,3240

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  45,4750

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  23,5000

Zmywacz farb lub lakierów080121  5,3000

Odpady proszków 

powlekających

080201  104,5000

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  0,2110

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  0,4000
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Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,0690

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,1000

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  8,1870

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  4,0000

Inne niewymienione odpady080499  78,9000

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  1,3900

Inne niewymienione odpady090199  1,5000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  53,3000

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 10 01 20

100121  17 171,6000  7 051,5000

Zgary z hutnictwa żelaza100280  51,1000

Zgary i żużle odlewnicze101003  86,9000

Inne niewymienione odpady101099  1,5000

Odpady włókna szklanego i 

tkanin z włókna szklanego

101103  709,0000

Cząstki i pyły101105  27,8000

Odpady z przygotowania mas 

wsadowych inne niż 

wymienione w 10 11 09

101110  2 467,8000

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  453,7000

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 11 15

101116  72,7000

Inne niewymienione odpady101199  310,4000

Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki 

termicznej

101201  464,7000

Cząstki i pyły101203  2 154,8000

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  832,5000
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Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 12 09

101210  7,5000

Szlamy z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

101213  100,8000  100,8000

Wybrakowane wyroby101382  21,5000

Kwasy trawiące110105  0,0220

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  10,2000

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  4,3250  4,3250

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  21,1400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  3 180,7000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  495,9000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  11,4000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  8,8000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  64,5000

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  2 083,7050

Zużyte woski i tłuszcze120112  1,0970

Odpady spawalnicze120113  4,3000

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  124,6970  124,6970

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  14,0600

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  16,0000

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  0,0160

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  271,2000

Inne niewymienione odpady120199  92,7000

Wodne ciecze myjące120301  626,9120  626,9120
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Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  18,9790

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  9,6220

Inne oleje hydrauliczne130113  7,5980

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  7,0040

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  1,0800

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  45,2410

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  248,0550

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  1,9100

Benzyna130702  0,0250

Inne emulsje130802  10,1120

Inne niewymienione odpady130899  0,6600

Freony, HCFC, HFC140601  0,0370

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  27,0960

Opakowania z papieru i tektury150101  11 961,1000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3 393,9000

Opakowania z drewna150103  2 248,8000

Opakowania z metali150104  117,3000

Opakowania wielomateriałowe150105  286,8000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  5 263,4000

Opakowania ze szkła150107  3 948,1000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  183,2470
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Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  1,7040

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  227,8350

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  143,9000

Zużyte opony160103  25,1000

Filtry olejowe160107  2,1950

Płyny hamulcowe160113  0,7070

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  9,4630

Metale żelazne160117  1,4000

Metale nieżelazne160118  15,6000

Tworzywa sztuczne160119  126,3000

Szkło160120  7,2000

Inne niewymienione odpady160199  1,1000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  3,7010

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  47,5000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  8,5000

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  71,3000
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Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  214,5000

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  26,3140

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  0,1000

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  1 223,4000

Gazy w pojemnikach (w tym 

halony) zawierające substancje 

niebezpieczne

160504  0,0040

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  1,1880

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0010

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,4000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  11,1260

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  1,7450

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1000

Inne baterie i akumulatory160605  29,0000

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  0,2340  0,2340

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  13,9000  13,9000

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  6 863,8000
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4 998,6000

Gruz ceglany170102  984,6000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  8 872,6000

Drewno170201  73,0000

Szkło170202  35,1000

Tworzywa sztuczne170203  26,6000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  38,0000

Odpadowa papa170380  378,7000

Miedź, brąz, mosiądz170401  12,0000

Aluminium170402  30,2000

Żelazo i stal170405  1 114,2000

Mieszaniny metali170407  39,9000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,7000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  5 172,6000

Inne materiały izolacyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170603  3,7400

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  1 173,1000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  2 245,5000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  7 970,7000

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

190211  5,6800

Inne niewymienione odpady190299  15,2000

Skratki190801  77,5000

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190806  0,4220
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Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  105,0000

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  259,6800  259,6800

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  0,2000  0,2000

Zużyty węgiel aktywny190904  0,4000

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  1,7000

Inne niewymienione odpady190999  1,2000  1,2000

Papier i tektura191201  1 059,0000

Metale żelazne191202  86,0000

Tworzywa sztuczne i guma191204  165,1000

Szkło191205  4,1000

Papier i tektura200101  16,8000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,8000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  68,8000

Odpady wielkogabarytowe200307  487,7000

Opakowania z metali150104G51.57.Z2400449006321883153F.H.U. KALI Karolina 

Michalak

 0,8260

Miedź, brąz, mosiądz170401  13,0720

Aluminium170402  8,3390

Ołów170403  0,4270

Cynk170404  0,1930

Żelazo i stal170405  343,5000

Metale200140  0,0910

Opakowania z metali1501041500963705741004755Z.U.H. 

"TRANS-METAL" 

Dariusz Kweczlich

 3,5110

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,7550

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,8180

Aluminium170402  7,5700

Ołów170403  0,0250
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Cynk170404  0,1660

Żelazo i stal170405  426,7010

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,2750

Baterie i akumulatory ołowiowe1606012400441296342556399PROLIMIT - SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1 904,5270

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z2406010445482050883IWMET Iwona 

Cienciała

 0,2050

Opakowania z metali150104  7,8060

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,3190

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,6640

Aluminium170402  6,8620

Ołów170403  0,1250

Cynk170404  0,3440

Żelazo i stal170405  177,3890

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010027610805730204870KRZYSZTOF PAJOR 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

Inter-Pak

 4,5900

Roztwory utrwalaczy090104  3,8100

Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  2,7130

Odpady tworzyw sztucznych0702133802869152220911207F.H.U. KAMIENIORZ 

SEBASTIAN

 9,5000

Szkło170202  7,5000

Tworzywa sztuczne170203  36,5000

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181E41.00.A2782683202220776011Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o.

 164,0000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  1 275,0000

Skratki190801  23,4000

Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych

200306  171,0000  61,9000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101O90.02.Z0704684505470049118"PRZEDSIĘBIORSTW

O KOMUNALNE" Sp. z 

o.o.

 18,3200

Opakowania z papieru i tektury150101  25,3800
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Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  411,5400

Opakowania ze szkła150107  169,8000

Zużyte opony160103  19,8200

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  6,9400

Gruz ceglany170102  20,6600

Odpadowa papa170380  43,0600

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  19,2600

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  321,8000

Papier i tektura200101  0,8000

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  83,4400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  6,7600

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  178,8600

Odpady ulegające biodegradacji200201  48,8400

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  1 440,2800

Odpady wielkogabarytowe200307  141,1600

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  71,9200

Zgary i żużle odlewnicze1010032417667296412510328GRAVEL & SAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 12,1600

Popiół cynkowy110502  2 090,5730

Opakowania z papieru i tektury150101  238,3930

Opakowania z metali150104  29,6390

Metale żelazne160117  0,6000

Inne niewymienione elementy160122  53,4560

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  20,9550

Miedź, brąz, mosiądz170401  475,9690

Aluminium170402  469,2890
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Ołów170403  45,6910

Cynk170404  26,5200

Żelazo i stal170405  19 497,6000

Mieszaniny metali170407  53,8590

Papier i tektura191201  484,2960

Metale żelazne191202  12,6590

Metale nieżelazne191203  0,1530

Opakowania z papieru i tektury1501013624326805761578206AMD OMEGA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 33,9000

Drewno170201  32,5000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  2,8500

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  227,8100

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2731091886341516305Skup Złomu Jerzy 

Kurpanik

 338,0800

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  12,9900

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  5,9400

Inne niewymienione odpady120199  303,9500

Opakowania z papieru i tektury150101  41,0800

Opakowania z metali150104  16,1700

Metale żelazne160117  2,6300

Metale nieżelazne160118  0,3300

Miedź, brąz, mosiądz170401  44,9600

Aluminium170402  70,7700

Ołów170403  3,1900

Cynk170404  0,9800

Żelazo i stal170405  2 542,3500

Cyna170406  0,0050

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,4100

Opakowania z papieru i tektury150101G52.12.Z6303030237791011327JERONIMO MARTINS 

POLSKA S.A.

 35 015,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  881,2000
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Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  2,1350

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  27,5000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,2800

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101O90.02.Z9304500748971006564PGE EKOSERWIS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ (dawniej EDF 

EKOSERWIS Sp. z 

o.o.)

 5 112,6000

Popioły lotne z węgla100102  12 377,2000

Stałe odpady z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  1 396,4000

Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124  2 768,2000

Mieszanki popiołowo - żużlowe 

z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

100180  45 630,3000

Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i 

półsuche odsiarczania spalin 

oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182  15 510,4000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012769861396471006011"WOJAK" FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA S.C. WOJAK 

GRZEGORZ, WOJAK 

GRAŻYNA

 11,5750

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,1620

Opakowania z metali150104  35,5000

Metale nieżelazne160118  0,0380

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  73,4470

Miedź, brąz, mosiądz170401  83,5150

Aluminium170402  91,1540

Ołów170403  3,6460

Cynk170404  6,1670
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Żelazo i stal170405  2 655,5790

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

1603801464015561182088626BIOODPADY.PL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2 513,6150

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012417786846441484705DUSZA BARBARA 

PPHU AMBA BIS

 312,1710

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  53,7600

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0800

Opakowania z papieru i tektury150101  360,0000

Metale żelazne160117  13,2200

Żelazo i stal170405  2 564,2670

Metale200140  120,6320

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012766140246452152674F.H.P.U. TRANS - 

KRZYCH KUŹNIAR 

KRZYSZTOF

 44,1060

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  2,0000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  533,0530

Metale żelazne160117  816,8590

Metale nieżelazne160118  22,4120

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1 375,0130

Miedź, brąz, mosiądz170401  17,7500

Aluminium170402  23,0390

Ołów170403  573,4800

Cynk170404  10,1660

Żelazo i stal170405  2 755,2330

Metale nieżelazne191203  337,6030

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

0402091521204275771857209TYTAN 

Transport,skup,sprzeda

ż,selekcja Krzysztof 

Hyla

 8,7150

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  4,7600

Odpady tworzyw sztucznych070213  13,4030

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  1,1800

Zgorzelina walcownicza100210  339,6600
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Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  21,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  76,7300

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  53,0700

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,1200

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  6,8000

Odpady spawalnicze120113  0,3000

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  4,5400

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  5,9700

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,1800

Opakowania z papieru i tektury150101  3,6650

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  27,6810

Opakowania z drewna150103  1,6600

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  2,1400

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  324,1080

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  8,0070
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  9,8150

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1830

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  37,8010

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  0,1850

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2,7970

Gruz ceglany170102  2,8400

Drewno170201  1,8800

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,0100

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

1001010034530096250010356P.T.H.U. 

INTERPROMEX Sp. z 

o.o.

 2,1200

Opakowania z papieru i tektury150101  8,2400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,6200

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  14,8600

Opakowania ze szkła150107  2,1800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  2,5270

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,2790

Zużyte opony160103  24,4550
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1300

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0660

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  55,2200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  478,0200

Szkło170202  20,3000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  5,0000

Odpadowa papa170380  5,5400

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  5,6600

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  20,7500

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  423,6600

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  0,4800

Tekstylia200111  12,1600

Rozpuszczalniki200113  0,1200

Kwasy200114  0,0600

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0360

Urządzenia zawierające freony200123  2,2520

Oleje i tłuszcze jadalne200125  0,0070

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  1,3240

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  7,4400
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Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,2640

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0120

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1290

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  9,3430

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  10,1930

Odpady ulegające biodegradacji200201  73,1600

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  32,8600

Odpady wielkogabarytowe200307  111,3600

Opakowania z metali1501042719779056260016550Firma 

Handlowo-Usługowa 

SZWEJK Bożena 

Stanek

 0,4100

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,1200

Aluminium170402  0,6100

Ołów170403  0,0800

Cynk170404  0,0300

Żelazo i stal170405  0,0900

Opakowania z metali1501042780725216290014656BEATA 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE  

WYLĘŻEK 

SŁAWOMIR

 9,8000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1800

Aluminium170402  1,2000

Żelazo i stal170405  3 112,6800

Metale200140  391,1800

Żużle z produkcji pierwotnej i 

wtórnej

1004012411801076252396259GERAN Sp. z o.o.  5 328,2400
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Szlamy i osady pofiltracyjne z 

oczyszczania gazów 

odlotowych

100607  4 156,5300

Tworzywa sztuczne i guma191204  30,0000

Miedź, brąz, mosiądz1704013658347456252458925Trade Mar S.C. Marta 

Ples, Marzena 

Zmorzysko

 8,8000

Aluminium170402  0,2000

Żelazo i stal170405  92,9000

Mieszaniny metali170407  17,4000

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

0303072428283326443120686FIRMA 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWA EKO 

ALEKSANDRA 

BORZUCKA

 0,0000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  863,6000

Odpady tworzyw sztucznych070213  21,5600

Opakowania z papieru i tektury150101  10 806,6840

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 395,6200

Opakowania wielomateriałowe150105  0,0000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  174,4000

Tworzywa sztuczne160119  20,9000

Papier i tektura191201  4 883,2300

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012732309266421235270SABINA PRZYBYŁA  0,0600

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0100

Opakowania z metali150104  2,4400

Miedź, brąz, mosiądz170401  11,1100

Aluminium170402  6,8600

Ołów170403  0,6900

Cynk170404  0,4800

Żelazo i stal170405  462,7410

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380O90.02.Z0721825685470052876SUEZ Bielsko-Biała 

Spółka Akcyjna

 1,1000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  127,7400
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Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  37,5800

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  4,4600

Odpady tworzyw sztucznych070213  174,8900

Odpady proszków 

powlekających

080201  7,5900

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  11,7200

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  14,5400

Popioły paleniskowe, żużle i 

pyły z kotłów ze współspalania 

inne niż wymienione w 10 01 14

100115  7,0400

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  43,7820

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,0640

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  1,3600

Opakowania z papieru i tektury150101  8,2820

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  58,0360

Opakowania z drewna150103  22,4200

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  3 433,6000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  60,7400

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  7,1290
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  7,0200

Zużyte opony160103  0,5100

Filtry olejowe160107  1,6600

Tworzywa sztuczne160119  4,4000

Inne niewymienione elementy160122  0,5450

Inne niewymienione odpady160199  56,5100

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  23,7800

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  1,4000

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  185,7800  3,1580

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  3,4400

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  331,6000

Gruz ceglany170102  12,3800

Szkło170202  25,6800

Tworzywa sztuczne170203  3,6800

Odpadowa papa170380  46,0200

Żelazo i stal170405  5,7420

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  5 151,4000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  52,3000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  6,2800

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  432,8200

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  2,4600  0,0100

Zużyty węgiel aktywny190904  0,3500
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Odzież200110  50,6600

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  5,6000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  2,7700

Odpady ulegające biodegradacji200201  270,7400

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  457,4200

Odpady wielkogabarytowe200307  169,1000

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  78,8200

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303083603002304980264217MAK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 54,5000

Odpady tworzyw sztucznych070213  32,4620

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,7800

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0600

Opakowania z papieru i tektury150101  7 412,0860

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  740,7430

Opakowania z drewna150103  1 028,9800

Opakowania z metali150104  0,1200

Opakowania wielomateriałowe150105  20,2200

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  832,1500

Tworzywa sztuczne170203  0,7900

Żelazo i stal170405  684,0700

Papier i tektura191201  415,1100

Metale żelazne191202  0,0400

Papier i tektura200101  332,5600

Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124G50.10.B1509904895731006095PPHU POLMAX Jan 

Polaczek

 20 365,1600

Zużyte opony1601035311287087481087566FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "SERWIS 

OPONEX" DARIUSZ 

PRZYBOROWSKI

 40,3560

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121G52.48.G0108171995261009959CASTORAMA 

POLSKA Sp. z o.o.

 8,2830

Urządzenia zawierające freony200123  1,4730
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Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  5,7000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  26,4330

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  56,9900

Opakowania z metali1501042732644926262459820Firma DEX Artur 

Szarlej

 1,7590

Miedź, brąz, mosiądz170401  12,2890

Aluminium170402  4,3670

Ołów170403  0,4090

Cynk170404  0,0420

Żelazo i stal170405  45,7630

Mieszaniny metali170407  0,1310

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501101513983795742055766Gmina Przystajń  1,5600

Zużyte opony160103  19,5070

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  6,0200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  24,5000

Odpadowa papa170380  12,1400

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,7400

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0010

Urządzenia zawierające freony200123  0,6860

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0010
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,0220

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,9800

Odpady ulegające biodegradacji200201  33,6200

Odpady wielkogabarytowe200307  28,4000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2765297786272339951FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA TRANS-METAL 

S.C. STANISŁAW I 

WIOLETTA GRUDEK

 0,1000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,4750

Opakowania z papieru i tektury150101  109,3830

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0160

Opakowania z metali150104  36,1860

Miedź, brąz, mosiądz170401  70,6540

Aluminium170402  59,1320

Ołów170403  7,3560

Cynk170404  9,1900

Żelazo i stal170405  1 371,7530

Papier i tektura200101  213,1780

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z2401023586321888452"S.A.K. ZŁOM" S.C. 

ANNA, KRZYSZTOF 

SARNA

 1,3630

Opakowania z metali150104  12,1860

Metale nieżelazne160118  1,6290

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,2500

Miedź, brąz, mosiądz170401  13,6220

Aluminium170402  18,6640

Ołów170403  1,9480

Cynk170404  2,2860

Żelazo i stal170405  985,9370

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

0701082411679056462356289P.W. "FOREST"  

Sylwia Żak

 138,0000

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  0,1000

Roztwory utrwalaczy090104  0,0150

Opakowania z papieru i tektury150101  88,1100
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  6,4500

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  15,6200

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  17,3400

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,3500

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,6710

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,5260

Inne baterie i akumulatory160605  0,0500

Gruz ceglany170102  28,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  112,1700

Żelazo i stal170405  1,4700

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201010728914609372303463ADAM HONKISZ 

EKO-GREEN

 8,2790

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  6,9795

Opakowania z papieru i tektury150101  176,4676

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  166,0509

Opakowania z metali150104  1,8750

Metale żelazne160117  3,9590

Metale nieżelazne160118  28,2465

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0193

Aluminium170402  31,6821

Cynk170404  5,8075

Żelazo i stal170405  30,4540

Miedź, brąz, mosiądz1704010729005325531046380F.H.U. "KAROLEX" 

Karol Grzegorzek

 29,0000

Aluminium170402  1,4270

Żelazo i stal170405  6,6080
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012403095856351734972ABR Sp. z o.o.  1 245,4380

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  480,8310

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  339,5460

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  35,2100

Opakowania z papieru i tektury150101  3,0230

Opakowania z metali150104  5,9930

Metale nieżelazne160118  1,0170

Inne niewymienione odpady160199  27,6900

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,5910

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,2710

Aluminium170402  8,8720

Ołów170403  0,0370

Cynk170404  0,3410

Żelazo i stal170405  1 217,9640

Mieszaniny metali170407  20,3910

Papier i tektura200101  40,7500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,7720

Metale200140  0,0350

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z0706006719371037539EKOŁAD Sp. z o.o.  4,9400

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  430,8600

Opakowania ze szkła150107  168,1400

Zużyte opony160103

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0060

Szkło170202  3,7800

Odpadowa papa170380  70,5600

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  27,4400

Odzież200110  14,6200

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0430

Urządzenia zawierające freony200123  4,0130

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  9,6690
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Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,2340

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0480

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  8,5830

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  12,1930

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  838,8600

Odpady ulegające biodegradacji200201  91,8000

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  48,7600

Odpady wielkogabarytowe200307  172,4200

Opakowania z papieru i tektury1501010027561625771113242PP-H "WTÓREX" 

Zbigniew Witos

 3,1800

Papier i tektura191201  636,3000

Opakowania z metali1501042418943096462615704ANDRZEJCZYK 

MARIUSZ 

MEBELMARIO TOTAL 

II

 0,5330

Miedź, brąz, mosiądz170401  12,3520

Aluminium170402  11,5500

Ołów170403  0,2170

Cynk170404  1,6070

Żelazo i stal170405  223,0000

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z2769472636461016781Skup Złomu Metali 

Bogdan Piotrowski

 0,0740

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0300

Opakowania z metali150104  0,7480

Metale nieżelazne160118  0,8120

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,6570

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,5030

Aluminium170402  4,6730

Ołów170403  0,3060

Żelazo i stal170405  61,7980

Cyna170406  0,0010

Mieszaniny metali170407  0,3950
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Opakowania z metali1501043629213376482775919F.H.U. ROSTER 

SPÓŁKA CYWILNA

 9,7000

Miedź, brąz, mosiądz170401  16,9000

Aluminium170402  28,8000

Ołów170403  2,2000

Cynk170404  1,6000

Żelazo i stal170405  650,6000

Papier i tektura200101  69,2000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208O90.02.Z2410249916472485568SŁUŻBY KOMUNALNE 

MIASTA W 

WODZISŁAWIU 

ŚLĄSKIM

 0,2400

Opakowania z papieru i tektury150101  11,1800

Opakowania ze szkła150107  2,1000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  2,1510

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0800

Zużyte opony160103  14,8600

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0420

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,1220

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2580

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0570
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3,5000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  271,0600

Szkło170202  28,2600

Odpadowa papa170380  9,8600

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  11,8200

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  187,0900

Odzież200110  4,7400

Rozpuszczalniki200113  0,0200

Kwasy200114  0,0590

Środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. 

herbicydy, insektycydy)

200119  0,0550

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0990

Urządzenia zawierające freony200123  4,5570

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  2,2720

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  3,1460

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,0440

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,1750

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0760

3950



Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  8,6110

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  13,8350

Tworzywa sztuczne200139  12,3400

Odpady ulegające biodegradacji200201  226,7700

Odpady wielkogabarytowe200307  190,3500

Opakowania z metali1501042415688929492030140PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "EKOMAG" 

ŁUKASZ ŁYSZCZARZ

 0,3129

Metale żelazne160117  54,2900

Metale nieżelazne160118  479,5720

Inne niewymienione elementy160122  2,2810

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,1590

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,1110

Aluminium170402  5,9270

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z0707550435481250485LIBERA ADAM Firma 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowa ALMET

 148,5330

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  4,9740

Opakowania z papieru i tektury150101  24,1800

Opakowania z metali150104  5,7600

Metale żelazne160117  0,2000

Metale nieżelazne160118  1,9760

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,4300

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,4000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,6350

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,5900

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,8690

Aluminium170402  15,1340
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Ołów170403  0,1000

Cynk170404  1,9390

Żelazo i stal170405  817,6650

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0290

Papier i tektura191201  13,3050

Urządzenia zawierające freony200123  4,4240

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,8270

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  8,7540

Metale200140  0,0110

Miedź, brąz, mosiądz1704012428125496431762114PW LEMAR SP. Z 

O.O. SP. 

KOMANDYTOWA

 8,1000

Metale nieżelazne191203  2,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013636869216252456412METEOR RECYKLING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1 101,5920

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  193,7570

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  54,8620

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,1030

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  1,2080

Inne niewymienione odpady120199  15,4600

Opakowania z metali150104  22,4930

Metale żelazne160117  132,8020

Metale nieżelazne160118  49,7020

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,5290

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,7700
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,7450

Inne baterie i akumulatory160605  0,3610

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  0,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  0,0020

Miedź, brąz, mosiądz170401  75,6680

Aluminium170402  39,9360

Ołów170403  7,2050

Cynk170404  6,3650

Żelazo i stal170405  6 133,4180

Mieszaniny metali170407  1 115,5770

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,0240

Odpady żelaza i stali191001  47,4800

Odpady metali nieżelaznych191002  4,8000

Metale żelazne191202  257,1560

Metale nieżelazne191203  35,3360

Metale200140  114,3490

Opakowania z metali1501042427380086461899349Roman Dyląg 

BRMaster

 0,3000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,2000

Aluminium170402  0,2000

Cynk170404  0,0530

Żelazo i stal170405  10,7000

Odpady tworzyw sztucznych0702133631438016492206672EKO-ŚWIAT 

KRYSTIAN MOGIŁA

 118,6990

Opakowania z papieru i tektury150101  1 431,8800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 344,9390

Opakowania wielomateriałowe150105  2,3200

Papier i tektura191201  349,6280

Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej 

przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102N85.14.B0726070805482314649Cieszyńskie Pogotowie 

Ratunkowe

 0,0169
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Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  14,3265

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,0567

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180202  0,4075

Papier i tektura200101  0,3090

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110E41.00.B2762470639691163412REMONDIS AQUA 

TOSZEK Sp. z o.o.

 0,3700

Zużyte opony160103  0,2000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  144,8000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0500

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,5000

Odpady ulegające biodegradacji200201  60,5000
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Odpady wielkogabarytowe200307  131,3000

Zgary z wytopu inne niż 

wymienione w 10 03 15

1003162430385662220895112TOM MARTIN 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 243,9100

Inne niewymienione odpady101099  37,6820

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  91,8800

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  3 900,1000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1 903,9410

Inne niewymienione odpady120199  172,6250

Opakowania z drewna150103  0,3050

Opakowania z metali150104  1 408,0620

Opakowania wielomateriałowe150105  92,3440

Aluminium170402  556,7470

Żelazo i stal170405  514,2550

Opakowania z papieru i tektury1501012780932916252139893P.W. " EKO-TECH " 

RECYKLING  ANNA 

WALUTEK

 487,6990

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  29,5660

Opakowania z metali150104  28,4530

Metale żelazne160117  8,5680

Metale nieżelazne160118  0,9940

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  11,8380

Miedź, brąz, mosiądz170401  30,6050

Aluminium170402  74,7400

Ołów170403  1,0660

Cynk170404  1,1430

Żelazo i stal170405  1 697,4360

Cyna170406  0,0140

Mieszaniny metali170407  1,2290

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,7200

Metale nieżelazne191203  4,1240

Metale200140  16,9600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501020728788809371401347EKO-PLAST 

SŁAWOMIR DOBIJA

 24,8700

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032417668476261974885F.H.U. "IZ - MET" 

Izabela Korcz

 4,5450

Opakowania z metali150104  25,9940

Miedź, brąz, mosiądz170401  32,6010
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Aluminium170402  29,4010

Ołów170403  48,0870

Cynk170404  3,0750

Żelazo i stal170405  1 308,7760

Papier i tektura200101  21,1350

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701012405311909492019457WIDREX-TRANS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1 545,3500

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  4 091,0400

Odzież200110  10,1380

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z1505172805770004048Kolzłom Kowalczyk 

Włodzimierz

 486,5000

Opakowania z metali150104  232,0000

Żelazo i stal170405  591,0000

Osady z oczyszczania i mycia 

buraków

020401DN36.63.Z0707295025481398489"ADMIT" Spółka jawna 

- Joanna i Adam 

Mitręga

 7,1000

Odpady tworzyw sztucznych070213  163,2340

Opakowania z papieru i tektury150101  0,2700

Tworzywa sztuczne i guma191204  135,4570

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501102774616926431618819WATER & 

WASTEWATER 

TECHNIC WWT 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,1058

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501022435681529542748917SAR RECYKLING Sp.z 

o.o.

 96,5000

Opakowania ze szkła150107  6 065,2900

Metale nieżelazne160118  128,9700

Tworzywa sztuczne i guma191204  11 674,4100

Szkło191205  16 249,5000

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  2,1600

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1 864,8500
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Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  30 313,0910

Opakowania z metali1501043616640395741503978F.H.U. ANTOLA - 

Agnieszka Badura

 10,3670

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,4270

Aluminium170402  4,3800

Ołów170403  0,1620

Cynk170404  1,2720

Papier i tektura200101  17,2220

Opakowania z papieru i tektury1501012409749639371323877FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA "JAN" 

JAN CEMBALA

 57,7500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  51,5550

Opakowania z drewna150103  0,6400

Opakowania z metali150104  4,3040

Opakowania ze szkła150107  1,0080

Tworzywa sztuczne160119  5,9900

Aluminium170402  6,3910

Żelazo i stal170405  14,3150

Metale nieżelazne191203  5,9290

Odpady betonowe i szlam 

betonowy

1013142718388596380011101FIRMA 

TRANSPORTOWA 

PIOTR MÜLLER

 443,5800

Wybrakowane wyroby101382  1 740,8800

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.10.Z2721926846320000051DB CARGO Polska 

S.A.

 0,6000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,8500

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  12,5800
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Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0400

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  20,8600

Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z1515624718992367273KAUFLAND Polska 

Markety Sp. z o.o. Sp. 

K.

 10 814,8180

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  164,9190

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102O90.02.Z0723748655482295828KONTRANS II 

SPÓŁKA CYWILNA 

MARIA NOWAK, 

ARLENA I RAJMUND 

SZTWIOROK

 1,1800

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  276,0440

Opakowania ze szkła150107  6,8800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012432493466443503335MK KOSNOSTAL 

BOŻENA KOSNO, 

DAMIAN KOSNO S.C.

 65,5600

Opakowania z papieru i tektury150101  14,5970

Opakowania z metali150104  1,8570

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,0490

Aluminium170402  7,1760

Ołów170403  0,0630

Cynk170404  0,0450

Żelazo i stal170405  1 664,4090

Papier i tektura191201  9,2000

Odpady tworzyw sztucznych0702138517795915491020410WŁADYKA 

KRZYSZTOF F.H.-U. 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"TT"

 48,3300
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Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  5,0100

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110G52.48.F0708806186381332540PZR "CHEMPEST" 

Libera Paweł 

Wilamowice

 0,5500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2772305506270011181PHU "STAL-KRAFT" 

Leszek Mazur

 23,7400

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  163,3400

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,0540

Aluminium170402  10,0980

Żelazo i stal170405  3 375,2420

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,1600

Odpady metali nieżelaznych191002  11,0400

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032432803336511715341"JARMO-STAL" 

MONIKA, JAROSŁAW 

CIEMIĘGA SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,2700

Opakowania z papieru i tektury150101  273,4800

Opakowania z metali150104  23,9400

Metale nieżelazne160118  3,4600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,2000

Aluminium170402  40,4700

Ołów170403  0,1000

Cynk170404  2,7000

Żelazo i stal170405  1 612,6700

Papier i tektura191201  0,0000

Inne niewymienione odpady0702993652552956351839375Made For Fishing 

Michał Wyrwa

 1 626,5000

Zużyte opony160103  732,5880

Tworzywa sztuczne i guma191204  490,3500

Aluminium1704020727162025471820142P.H.U. 

"AUTO-IMPORTER" 

IRENEUSZ FURCZYK

 35,3990

Żelazo i stal170405  8,4140

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2407738686442156067STEEL - MET SŁOWIK 

LECHOSŁAW

 108,2000
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Żelazo i stal170405  1 740,4500

Miedź, brąz, mosiądz170401G51.57.Z2403982879491868616Z.U.H. "Mega-Pol"  30,9245

Aluminium170402  173,7775

Ołów170403  29,0275

Cynk170404  1,2670

Żelazo i stal170405  26 991,6505

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501022415300276461935737EKO-BIS SEBASTIAN 

WRZESIEŃ

 207,8000

Miedź, brąz, mosiądz1704011231773065491188397Renata Zagrodny 

P.H.U."EKO 

CENTRUM II

 8,5140

Aluminium170402  46,2050

Ołów170403  0,2110

Cynk170404  0,0550

Żelazo i stal170405  205,9460

Odpady tworzyw sztucznych0702133605476106462936584RG RECYKLING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 388,2780

Opakowania z papieru i tektury150101  504,6710

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  9,0100

Papier i tektura191201  480,6200

Opakowania z papieru i tektury1501012715054549690881619URZĄD GMINY 

ORNONTOWICE

 5,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,2700

Opakowania ze szkła150107  2,6000

Zużyte opony160103  2,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  75,2200

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0100

Urządzenia zawierające freony200123  0,9660

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,1730

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0090

3960



Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,6720

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,3470

Odpady ulegające biodegradacji200201  9,8200

Odpady wielkogabarytowe200307  222,8600

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032428862466312645247FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "EKO-METAL" 

S.C. 

A.WOJTOWICZ,A.ŁUC

ZAK

 0,1320

Opakowania z papieru i tektury150101  33,5290

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0000

Opakowania z metali150104  8,3850

Metale żelazne160117  0,0550

Metale nieżelazne160118  1,3560

Tworzywa sztuczne160119  0,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0010

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  8,6040

Miedź, brąz, mosiądz170401  13,4370

Aluminium170402  13,7330

Ołów170403  0,8390

Cynk170404  1,2890

Żelazo i stal170405  950,3310

Cyna170406  0,0150

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0360

Papier i tektura191201  26,2140

Metale200140  0,0030
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Odpadowa masa roślinna0201031500961795731047935PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-PRODUK

CYJNE 

"OGRO-PLANT" 

BOGUSŁAWA ZEMŁA

 0,0000

Odchody zwierzęce020106  308,0000

Odpady kory i korka030101  7 566,6400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501023682607249542781978SYNERGIA POŁUDNIE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 203,6000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1 029,8700

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  7 570,8400

Gruz ceglany170102  1 070,0300

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  2 949,0000

Tworzywa sztuczne170203  164,0400

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  2 772,8400

Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się 

do wykorzystania)

190503  5 125,8800

Skratki190801  502,9800

Zawartość piaskowników190802  645,4600

Szlamy z biologicznego 

oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812  95,5000

Tworzywa sztuczne i guma191204  742,3900

Tekstylia191208  76,5500

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  7 450,0000

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  7 901,7300
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Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  55 341,7900

Odpady wielkogabarytowe200307  1 180,4600

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

1011121515721569491751475GUARDIAN 

CZĘSTOCHOWA Sp. z 

o.o.

 518,9800

Szkło170202  15,8310

Zgorzelina walcownicza1002102434283046272736899REDTOM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 191,3200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  164,8500

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  28,5000

Opakowania z papieru i tektury150101  390,0300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,5400

Opakowania z metali150104  3 724,1800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  490,9570

Filtry olejowe160107  0,2500

Metale żelazne160117  6,0200

Aluminium170402  0,2100

Żelazo i stal170405  75,4200

Papier i tektura191201  71,9200

Metale żelazne191202  1 754,4000

Metale nieżelazne191203  5,7800

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0203042433764355482664154Ekoplast-Produkt Sp. z 

o.o.

 261,2200

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  1,6230

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  1,7800
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Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  359,1400

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  43,5600

Odpady tworzyw sztucznych070213  553,5150

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  2,2080

Inne niewymienione odpady070299  4,8600

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  4,4780

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  0,7720

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,2100

Zmywacz farb lub lakierów080121  0,0550

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0860

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  2,0200

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  4,8600

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  2,0800

Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  6,4800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  76,6420

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  3,8240

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  4,9220

Inne niewymienione odpady120199  3,6150
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Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,9020

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  0,0080

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  1,5800

Opakowania z papieru i tektury150101  6 468,3190

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  4 538,1780

Opakowania z drewna150103  388,3800

Opakowania z metali150104  1,2950

Opakowania wielomateriałowe150105  510,9830

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  2 320,2450

Opakowania ze szkła150107  1 322,5330

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  6,3330

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,1040

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,7860

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  12,7960

Zużyte opony160103  57,9260

Filtry olejowe160107  0,0200

Metale żelazne160117  7,8700

Metale nieżelazne160118  0,0320
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Tworzywa sztuczne160119  16,3800

Inne niewymienione elementy160122  1,3800

Inne niewymienione odpady160199  95,0380

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0680

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,3510

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  9,4170

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2900

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  12,1040

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  23,3780

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  26,1810

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,2280

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,9600

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0410

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  0,4200

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  84,5000

Gruz ceglany170102  215,0200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  6,3600

Szkło170202  0,3600

Tworzywa sztuczne170203  9,6600
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Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  1,7200

Smoła i produkty smołowe170303  1,2600

Odpadowa papa170380  218,2500

Miedź, brąz, mosiądz170401  13,7520

Aluminium170402  18,0850

Ołów170403  0,1480

Cynk170404  0,2270

Żelazo i stal170405  190,4700

Mieszaniny metali170407  14,1400

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  41,5700

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  33,5800

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1 224,1690

Papier i tektura191201  43,2800

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  25,7400

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  163,1200

Papier i tektura200101  39,0150

Szkło200102  1,3750

Rozpuszczalniki200113  0,0020

Alkalia200115  0,2840

Środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. 

herbicydy, insektycydy)

200119  0,0140

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0370

Urządzenia zawierające freony200123  2,2800

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  0,3900

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,0060
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Detergenty zawierające 

substancje niebezpieczne

200129  0,0150

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  3,4200

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0200

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,9180

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,7800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  93,4090

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  3 492,9000

Odpady ulegające biodegradacji200201  31,9800

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  10,1200

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  13,6000

Odpady wielkogabarytowe200307  1 381,0200

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  10,1800

Wybrakowane wyroby żeliwne1009802418954736452522800OLMET Sp. z o.o. Sp. 

k.

 0,4400

Zgary i żużle odlewnicze101003  54,3700

Cynk twardy110501  67,2300

Popiół cynkowy110502  240,2300

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  29 687,4100

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  592,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  125,4800

Inne niewymienione odpady120199  955,3000

Opakowania z papieru i tektury150101  3,2300
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Opakowania z metali150104  12 737,2600

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  491,8500

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  12 572,7100

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  7 340,9800

Metale żelazne160117  7 954,3300

Metale nieżelazne160118  210,8200

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  67,9800

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  471,5500

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  541,8100

Inne baterie i akumulatory160605  0,9000

Miedź, brąz, mosiądz170401  845,7600

Aluminium170402  629,1300

Ołów170403  27,4300

Cynk170404  204,0500

Żelazo i stal170405  53 049,7000

Mieszaniny metali170407  205,8200

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  953,9500

Metale żelazne191202  92,8500

Metale nieżelazne191203  31,2400

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  284,9200

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  35,8100

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013678429446342342652Lukstal Łukasz 

Leksander

 167,0700

Żelazo i stal170405  1 229,8100
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Żużle odlewnicze1009033652094159492209910DABO DANUTA 

BODANKA 

GRZEGORZ 

BODANKA SPÓŁKA 

CYWILNA

 743,5800

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908  4 310,5700

Pyły z gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 09 09

100910  533,8400

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  415,2000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  95,2400

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303085504126277580000692Stora Enso Poland 

S.A. (dawniej 

INTERCELL S.A.) w 

Ostrołęce

 538,9600

Opakowania z papieru i tektury150101  38 121,8090

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  881,9350

Opakowania z drewna150103  192,6600

Papier i tektura191201  866,0110

Papier i tektura200101  538,3800

Miedź, brąz, mosiądz1704011507146025741315567ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY TADEUSZ 

SOLUCH

 0,4730

Aluminium170402  2,5900

Żelazo i stal170405  409,0000

Skratki1908012434394666452402993RESTAR Rafał Lenart  145,9000

Zawartość piaskowników190802  1,9000

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  1 139,3000  188,0000

Opakowania z papieru i tektury1501011500167665730001865P.P.H.U  S.T. 

"DAW-BAR" Grzegorz 

Dróżdż

 1,1100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,2400

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 02 07

1002082412770259542680929HTS KATOWICE Sp. z 

o.o.

 63,0000
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Zgorzelina walcownicza100210  15,0000

Zgary z hutnictwa żelaza100280  380,0000

Inne niewymienione odpady100299  152,0000

Inne niewymienione odpady101199  457,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  141,0000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  128,0000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  2,0000

Odpady spawalnicze120113  83,0000

Inne niewymienione odpady120199  24,0000

Metale żelazne160117  275,0000

Drewno170201  263,0000

Żelazo i stal170405  5 249,0000

Odpady żelaza i stali191001  44,0000

Zużyte opony1601033637469719691617238DURATURN EUROPE 

Sp. z o.o.

 0,1000

Zgary z wytopu inne niż 

wymienione w 10 03 15

100316DN37.10.Z1500244645740002004"WISTAL" Skup i 

Sprzedaż Surowców 

Wtórnych

 2 122,0000

Zgary i żużle odlewnicze101003  13 173,1000

Inne cząstki stałe niż 

wymienione w 10 10 11

101012  91,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  1 398,4000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  588,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  65,7000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  31,9000

Inne niewymienione odpady120199  7 826,4000

Opakowania z metali150104  19,4000

Metale żelazne160117  98,6000

Metale nieżelazne160118  11,9000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,8000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,5000

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,0000

Aluminium170402  53,8000

Ołów170403  0,1000
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Cynk170404  8,2000

Żelazo i stal170405  11 193,7000

Mieszaniny metali170407  784,5000

Metale żelazne191202  68,6000

Metale nieżelazne191203  6,6000

Żelazo i stal1704052405273076342619734P & P PAWEŁ 

ZIELIŃSKI, PIOTR 

ZIELIŃSKI I 

WSPÓLNICY S.J.

 1,9000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101DN37.10.Z0728044905482107258F.H.U. ~HUTNIK~ 

ADAM ŁABUDEK

 0,4370

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  17,7150

Opakowania z metali150104  8,4760

Metale nieżelazne160118  0,9620

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,0200

Miedź, brąz, mosiądz170401  29,3330

Aluminium170402  22,1130

Ołów170403  0,4740

Cynk170404  2,0290

Żelazo i stal170405  1 166,8940

Cynk twardy1105012731059316340135498ZM SILESIA S.A.  368,5050

Odpady tworzyw sztucznych0702131521528355771872611PROFES RECYCLING 

BARTŁOMIEJ 

DOMIŃCZYK

 22,9600

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,8140

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,5430

Opakowania z papieru i tektury150101  6,4310

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,3000

Opakowania z metali150104  21,1330

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,6000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,8900

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  27,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  32,6170
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Aluminium170402  7,4830

Żelazo i stal170405  24,9200

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  18,7510

Papier i tektura191201  6,9000

Metale żelazne191202  171,2400

Metale nieżelazne191203  48,2390

Tworzywa sztuczne i guma191204  50,5400

Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych

200306E41.00.B2705449726340125382Katowickie Wodociągi 

S.A./oczyszczalnia 

GIGABLOK/

 5 285,9000  792,8800

Opakowania z metali1501042778400766481671477KolMet Firma 

Handlowa

 12,8000

Miedź, brąz, mosiądz170401  25,7000

Aluminium170402  9,4000

Ołów170403  1,1000

Cynk170404  0,5000

Żelazo i stal170405  2,6000

Żelazo i stal170405DJ27.10.Z277839653 00023ArcelorMittal Poland 

S.A. Odział w 

Dąbrowie Górniczej

 21 712,7100

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

0703042719717596341694946BIO-Circle Surface 

Technology Sp. z o.o.

 0,3600

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070601  11,3980

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032430380756412466509METALEKO DARIUSZ 

MACIAK

Opakowania z metali150104  38,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  45,8000

Aluminium170402  46,3000

Ołów170403  1,3000

Cynk170404  5,1000

Żelazo i stal170405  2 061,2000

Mieszaniny metali170407  0,4000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,6000

Papier i tektura200101  614,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011521754115771742216PPHU "METAL MAX" 

GRZEGORZ BŁOŃSKI

 791,1000

Żelazo i stal170405  1 065,6100
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Opakowania z papieru i tektury150101L75.11.Z2405822756321926282MIEJSKI ZARZĄD 

NIERUCHOMOŚCI 

KOMUNALNYCH W 

JAWORZNIE

 10,8000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  23,9000

Opakowania ze szkła150107  4,4000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,4400

Zużyte opony160103  20,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  548,8000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  3,1000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  120,7000

Tekstylia200111  7,9000

Kwasy200114  0,0490

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0360

Urządzenia zawierające freony200123  5,7320

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  0,9000

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  1,8000

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  4,1000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,1000
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Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,2100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,4820

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  10,9150

Odpady ulegające biodegradacji200201  253,7000

Odpady wielkogabarytowe200307  234,4000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012419205386471266232FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA JUR-MET 

JURASZCZYK 

KATARZYNA

 0,0836

Opakowania z papieru i tektury150101  16,4800

Opakowania z metali150104  2,4550

Metale nieżelazne160118  0,0080

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2344

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,7614

Aluminium170402  3,2718

Ołów170403  0,2996

Cynk170404  0,3642

Żelazo i stal170405  77,0878

Papier i tektura191201  11,8000

Miedź, brąz, mosiądz170401G51.57.Z2721222355730116812IRON Zakład Surowców 

Wtórnych

 1,1800

Aluminium170402  4,2900

Cynk170404  0,0500

Żelazo i stal170405  181,8000

Odpady z flotacyjnego 

wzbogacania rud metali 

nieżelaznych inne niż 

wymienione w 01 03 80

0103816903697718131027713MB EKO SPÓŁKA 

AKCYJNA

 9 599,2200

Odpady powstające przy 

płukaniu i oczyszczaniu kopalin 

inne niż wymienione w 01 04 07 

i 01 04 11

010412  26 565,4200
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Inne niewymienione odpady060399  45 529,0900

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  200 349,4500

Popioły lotne z węgla100102  52,8200

Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  1 447,7000

Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124  30 393,5100

Mieszanki popiołowo - żużlowe 

z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

100180  117 481,2100

Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i 

półsuche odsiarczania spalin 

oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182  24 428,3800

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 02 07

100208  2 682,4600

Żużle granulowane z pieców 

szybowych oraz żużle z pieców 

obrotowych

100580  5 828,6400

Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki 

termicznej

101201  2 737,0500

Cząstki i pyły101203  1 743,4000

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  551,2600

Odpady tworzyw sztucznych070213241236138"MAKPOL 

RECYKLING" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 148,4800

Opakowania z papieru i tektury150101  49,9400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 140,4600

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  36,1200
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Metale żelazne160117  0,0080

Metale nieżelazne160118  17,6000

Drewno170201  1,1000

Tworzywa sztuczne170203  214,6600

Żelazo i stal170405  398,5480

Mieszaniny metali170407  86,3800

Odpady metali nieżelaznych191002  48,1200

Lekka frakcja i pyły inne niż 

wymienione w 19 10 03

191004  1 631,7400

Inne frakcje niż wymienione w 

19 10 05

191006  260,1700

Papier i tektura191201  94,4200

Metale żelazne191202  251,1200

Metale nieżelazne191203  93,7600

Tworzywa sztuczne i guma191204  16 251,0500

Tekstylia191208  2 365,2800

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  340,1300

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  22 047,1900

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  35 972,7500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G52.48.G150258618PP-H-U METAL-WAT 

Małgorzata Błaszczyk

 297,7600

Cynk170404  0,1400

Żelazo i stal170405  1 641,8100

Baterie i akumulatory ołowiowe160601DL31.62.A0034529906351657208"KABE" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3870

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0040

Inne baterie i akumulatory160605  0,2310

Miedź, brąz, mosiądz170401G51.57.Z1521498046491146577P.U.H. "STAL-MET" 

Porada Marian

 6,3760

Aluminium170402  4,1070

Ołów170403  0,1080

Cynk170404  1,2690

Żelazo i stal170405  188,2420

Stałe odpady z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105O90.02.Z2722102416341002055Firma Haller S.A.  48,6000

Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124  13 429,0600
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Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i 

półsuche odsiarczania spalin 

oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182  13 340,6700

Opakowania z papieru i tektury1501013625184526351716253 AVATAR Grzegorz 

Struś

 6,8669

Opakowania z metali150104  10,8988

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,6622

Inne baterie i akumulatory160605  2,1631

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,2904

Aluminium170402  9,5100

Ołów170403  0,2540

Cynk170404  0,0974

Żelazo i stal170405  444,3992

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013660926656412538344ECOSCRAP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 271,9000

Opakowania z metali150104  86,3000

Metale nieżelazne160118  190,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  30,3640

Miedź, brąz, mosiądz170401  3 029,9000

Aluminium170402  1 039,2000

Ołów170403  83,1000

Cynk170404  174,9000

Żelazo i stal170405  323,1000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  161,5000

Metale nieżelazne191203  3,4000

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

0202042410877675771926620FIRMA P.H.U. REKO 

JAKUB CIUPIŃSKI

 428,8800  54,0400

Inne niewymienione odpady020299  5,6400

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  904,8080

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020704  31,1240

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  23,4500
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Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  4,3800

Inne niewymienione odpady030399  119,6900

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  75,9100

Odpady z polerowania i 

wykańczania

040109  3,4160

Inne niewymienione odpady040199  2,3330

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  27,0520

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  519,2820

Inne smoły050603  23,4000

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  865,3800

Inne niewymienione odpady070199  0,1120

Odpady tworzyw sztucznych070213  486,8350

Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214  0,6200

Inne niewymienione odpady070299  702,1600

Inne niewymienione odpady070799  1,2200

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  21,3310

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  10,0880

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  1,4400

Odpady proszków 

powlekających

080201  49,7940

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  1,4600
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Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  0,0030

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  0,6200

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  4,9900

Uwodnione szlamy z 

czyszczenia kotłów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

100122  8,4400

Inne niewymienione odpady100199  31,5200

Rdzenie i formy odlewnicze 

przed procesem odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 05

100906  2 924,0400

Inne cząstki stałe niż 

wymienione w 10 10 11

101012  1,3600

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  0,7000

Kwasy trawiące110105  49,9070

Alkalia trawiące110107  3,4970

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  7,4860

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  10,9000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  17,0290

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  0,6000

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  1,4000

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  1,1200

Inne niewymienione odpady120199  4,1600
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Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,1800

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  71,9950

Opakowania z papieru i tektury150101  2 947,9220

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  4 088,4590

Opakowania z drewna150103  36,6870

Opakowania z metali150104  496,1550

Opakowania wielomateriałowe150105  416,8700

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  401,4570

Opakowania ze szkła150107  4 973,9370

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  71,7060

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,6070

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  36,5890

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  18,4450

Zużyte opony160103  16,2900

Filtry olejowe160107  1,5740

Płyny hamulcowe160113  0,4400
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Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,4750

Metale żelazne160117  0,0400

Tworzywa sztuczne160119  24,8250

Szkło160120  17,4800

Inne niewymienione elementy160122  3,6600

Inne niewymienione odpady160199  0,8750

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,4950

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  1,1000

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  1,2150

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  438,3610

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  7,6770

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0010

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  2,5000

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,0070

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2000

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0370

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  1,7800

3982



Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  511,6900

Gruz ceglany170102  32,5300

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1 377,2200

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181  80,8200

Drewno170201  46,9800

Szkło170202  8,1600

Tworzywa sztuczne170203  0,3650

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  7,0200

Odpadowa papa170380  350,8100

Aluminium170402  1,0700

Żelazo i stal170405  20,6090

Mieszaniny metali170407  3,3140

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  65,0000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  17,0200

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  2 113,7740

Szlamy i inne odpady 

uwodnione z oczyszczania 

gazów odlotowych

190106  87,9200

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  205,8200

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  1 976,8000

Papier i tektura191201  357,2800
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Metale żelazne191202  16,3100

Metale nieżelazne191203  1,0400

Tworzywa sztuczne i guma191204  92,3700

Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne

191206  2,9200

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  361,1000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  4,2000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  834,9900

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103I60.22.Z2733385309540009593Zakład Wielobranżowy 

MADO Maciej 

Michalski

 0,0820

Opakowania z metali150104  6,1310

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,3740

Miedź, brąz, mosiądz170401  21,4690

Aluminium170402  3,7790

Ołów170403  1,1790

Cynk170404  0,3340

Żelazo i stal170405  9,3370

Cyna170406  0,1050

Mieszaniny metali170407  0,2300

Popioły lotne z węgla1001022775636942220728762STEAG ENERGO 

MINERAL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 62 069,3000

Mieszanki popiołowo - żużlowe 

z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

100180  3 799,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012407420816411004681GRUCHEL ANDRZEJ  210,2400

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  6,6200

Opakowania z metali150104  6,5500

Miedź, brąz, mosiądz170401  25,6700

Aluminium170402  17,7700

Ołów170403  0,6500

Cynk170404  0,3700

Żelazo i stal170405  2 070,2700

Papier i tektura191201  21,9800

Opakowania z papieru i tektury1501012765948309542301062Banner Polska Sp. z 

o.o.

 0,1600
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,1600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  70,7500

Popioły lotne z węgla1001022408759206511680890SPOIWEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3 147,3000

Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i 

półsuche odsiarczania spalin 

oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182  29 150,3000

Opakowania z metali1501042776047376272240862MOBILNY SKUP 

ZŁOMU Arkadiusz 

Walczyk

 0,0090

Metale nieżelazne160118  0,6010

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1130

Miedź, brąz, mosiądz170401  12,0090

Aluminium170402  9,6500

Ołów170403  0,1360

Cynk170404  0,0370

Żelazo i stal170405  21,5310

Mieszaniny metali170407  0,2230

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,4100

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012417341495732811864EKO-TOM Sp. z o.o.  134,3900

Żelazo i stal170405  406,7000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

1703022435793456322010705ECC PAX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 20,0000

Opakowania z papieru i tektury1501012719991376510011721Zbigniew Dudek  5,6200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  37,7080

Opakowania z papieru i tektury1501012437000195481085951PAWEŁ 

SZARZECPRZEDSIĘBI

ORSTWO 

TRANSPORTOWO - 

USŁUGOWO - 

HANDLOWE 

EKO-GROŃ

 33,7900

Opakowania ze szkła150107  31,5200
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Szkło170202  13,2400

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  37,8600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011520056725732490526"HEMARPOL" 

BOGACCY SPÓŁKA 

JAWNA

 87,4210

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  25,6990

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  52,6860

Inne niewymienione odpady120199  6,3710

Metale żelazne160117  462,6550

Metale nieżelazne160118  2 064,5140

Inne niewymienione elementy160122  200,4380

Inne niewymienione odpady160199  7,9900

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  4 316,7470

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  56,1640

Miedź, brąz, mosiądz170401  661,2110

Aluminium170402  688,2070

Ołów170403  0,0500

Cynk170404  19,5210

Żelazo i stal170405  1 104,9960

Mieszaniny metali170407  2 995,5460

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  25 241,0750

Odpady żelaza i stali191001  72,6100

Odpady metali nieżelaznych191002  442,8390

Metale żelazne191202  1 723,5780

Metale nieżelazne191203  12 446,4430

Tworzywa sztuczne i guma191204  487,9080

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  24,2000

Metale200140  620,3130

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

1001015309640127541005314DSS Recykling Sp. z 

o.o.

 1,0000

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  81 707,9000
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Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  336,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  5,4000

Opakowania z drewna150103  1,4000

Opakowania ze szkła150107  17 698,6000

Szkło160120  3 945,0000

Szkło170202  7 693,5000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201021514938826491967676STAL-PRODUKT 

SPÓŁKA JAWNA 

KORNELIA ZAŁAWA, 

DARIUSZ ZAŁAWA

 13,5740

Żelazo i stal170405  193,5180

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032733599916271184469TOMA  Skup 

Surowców Wtórnych 

Bryl Tomasz

 0,0890

Opakowania z papieru i tektury150101  7,7000

Opakowania z metali150104  6,4050

Metale żelazne160117  0,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,8200

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,0160

Aluminium170402  16,2000

Ołów170403  0,5160

Cynk170404  0,8970

Żelazo i stal170405  554,7000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0000

Papier i tektura191201  22,1150

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501022430634982220740272EKOLA ALEKSANDRA 

KŁOSIŃSKA

 50,0000

Tworzywa sztuczne160119  80,0000

Opakowania z metali1501042405168586291622470KOL-MET Wiesław 

Chłopek

 13,0360

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,9240

Miedź, brąz, mosiądz170401  35,2200

Aluminium170402  16,2090

Ołów170403  0,2160

Cynk170404  0,6180

Żelazo i stal170405  262,0570

Cyna170406  0,0460

Papier i tektura200101  14,5000

Opakowania z papieru i tektury1501012419636606431624814P.H.U. "MERYLIN" 

ALEKSANDRA 

GÓRALIK

 10,5900
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Opakowania z metali150104  1,1600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,1300

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,1800

Aluminium170402  13,5800

Ołów170403  0,6600

Cynk170404  1,4700

Żelazo i stal170405  357,5300

Mieszaniny metali170407  0,1300

Metale200140  3,0500

Zwierzęta padłe i ubite z 

konieczności oraz odpadowa 

tkanka zwierzęca, wykazujące 

właściwości niebezpieczne

020180O90.02.Z2733340286321523302Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania Sp. z 

o.o.

 0,0170

Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680  7,6000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  37,4000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  422,2000

Odpady tworzyw sztucznych070213  294,0000

Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214  0,3430

Odpady z dodatków inne niż 

wymienione w 07 02 14

070215  0,2000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  295,2000

Inne niewymienione odpady070299  770,3180

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  14,6340

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  86,1680

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  50,9970

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  1,4390

Odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 07 05 80

070581  10,7000
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Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,7590

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  45,3700

Odpady proszków 

powlekających

080201  218,8000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,1000

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  0,1930

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  6,6000

Pyły z gazów odlotowych 

zawierające substancje 

niebezpieczne

101009  0,7800

Inne niewymienione odpady101099  101,1000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  424,7000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  58,4000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  104,0000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  15,7000

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  34,1000

Odpady spawalnicze120113  0,2000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,9000

Wodne ciecze myjące120301  293,0000  8,2040

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  34,8000

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  29,3400

3989



Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  20,1770

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  9,1870

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  0,0650

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,0080

Opakowania z papieru i tektury150101  1 355,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  231,9000

Opakowania z drewna150103  931,4000

Opakowania z metali150104  32,4000

Opakowania wielomateriałowe150105  364,3000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1 345,9000

Opakowania ze szkła150107  7,6000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  79,4210

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,4230

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  91,2440
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  33,1000

Zużyte opony160103  4,1000

Tworzywa sztuczne160119  0,1400

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,2600

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,9340

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  6,0000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,1000

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  172,9000

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  1,1400

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  0,7000

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  30,1000

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,8040

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0080

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,4000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,5340
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Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,3000

Inne baterie i akumulatory160605  0,2000

Inne niewymienione odpady160799  18,4000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  215,1000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  6,9000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  6,4000

Szkło170202  17,5000

Tworzywa sztuczne170203  3,6000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  573,2000

Aluminium170402  4,3000

Żelazo i stal170405  125,7000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  6,8000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  15,2000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  36,8000

Skratki190801  113,1000

Zawartość piaskowników190802  333,9000

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  272,8650  79,1310

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  2 102,0000  609,9000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  47,7000

Odpady po autoklawowaniu 

odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

198001  0,2000
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Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,7000

Opakowania z papieru i tektury1501012434045006441730328MAREK 

BŁAŚKIEWICZ 

NIKSTAL

 61,2400

Opakowania z metali150104  13,3250

Metale żelazne160117  5,9050

Metale nieżelazne160118  163,4600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  9,5010

Miedź, brąz, mosiądz170401  182,9330

Aluminium170402  368,0390

Ołów170403  20,2710

Cynk170404  31,8250

Żelazo i stal170405  523,7220

Mieszaniny metali170407  7,0740

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0580

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z1418873995242680231SYNTOM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 3,9920

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  10,3310

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1,1550

Opakowania z metali150104  43,0860

Metale żelazne160117  31,6900

Metale nieżelazne160118  83,4310

Inne niewymienione odpady160199  2,6840

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1950

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  126,2770

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  411,2050

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  1,8030

Miedź, brąz, mosiądz170401  559,9450

Aluminium170402  510,0980

Ołów170403  75,2480

Cynk170404  54,0340

Żelazo i stal170405  406,2380
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Cyna170406  1,0070

Mieszaniny metali170407  241,7870

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  27,9590

Metale nieżelazne191203  6,7180

Tworzywa sztuczne i guma191204  13,1100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,7510

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,9130

Metale200140  109,1550

Miedź, brąz, mosiądz1704012411678746272338874PHU IGNOMEX JACEK 

IGNACIUK

 13,7000

Aluminium170402  42,8000

Ołów170403  0,4000

Cynk170404  1,4000

Żelazo i stal170405  19,5000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  9,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.20.A0702888029370005098Wulkanizacja - Siuciak 

Bogusław

 0,0360

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601F45.21.A070399890PPHU "ZREMBUD" 

Sp. z o.o.

 1,6230

Opakowania z papieru i tektury150101  134,6750

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  10,3400

Opakowania z drewna150103  0,8200

Opakowania wielomateriałowe150105  21,0490

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,1200

Inne niewymienione odpady160199  0,5600
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1010

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0400

Żelazo i stal170405  4,3600

Odpady wielkogabarytowe200307  3,2400

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0203048910420148842281452ENERIS 

EKOLOGICZNE 

CENTRUM UTYLIZACJI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 50,9600

Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680  0,9500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  10,9200

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  99,0900

Substancje organiczne z 

produktów naturalnych (np. 

tłuszcze, woski)

040210  48,2900

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  199,0600

Odpady ciekłe zawierające 

fenole

050680  48,5600

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,0060

Odpady tworzyw sztucznych070213  261,7600

Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214  136,6300

Odpady z dodatków inne niż 

wymienione w 07 02 14

070215  0,3700

Odpady zawierające 

niebezpieczne silikony

070216  0,4100

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  47,1700
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Inne niewymienione odpady070299  286,5500

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070404  0,1570

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070413  0,9600

Inne niewymienione odpady070499  0,9600

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  6,7200

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,7800

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  1,9500

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  10,3650

Odpady proszków 

powlekających

080201  38,5500

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  40,3490

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0180

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  1,0700

Inne niewymienione odpady100299  21,1700

Inne cząstki stałe niż 

wymienione w 10 09 11

100912  56,1600

Pyły z gazów odlotowych 

zawierające substancje 

niebezpieczne

101009  0,3200

Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  8,6200

Kwasy trawiące110105  16,5400

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  0,2800
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Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  21,2900

Odpady zawierające cyjanki110301  130,1800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  85,8800

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  7,6100

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  16,1100

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1,8200

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  18,0000

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  21,2200

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,0300

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  6,9000

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  2,2000

Wodne ciecze myjące120301  66,0000  1,8480

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  6,7400

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  2,9000

Inne oleje hydrauliczne130113  13,5580

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  34,9800

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,7000

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  0,1600

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  9,0500

Opakowania z papieru i tektury150101  7 603,5900

3997



Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  4 301,5300

Opakowania z drewna150103  531,3400

Opakowania z metali150104  0,5700

Opakowania wielomateriałowe150105  56,2200

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  762,0000

Opakowania ze szkła150107  6,1000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  29,6730

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  2,7850

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  121,9180

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  5,0400

Inne niewymienione odpady160199  41,2800

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,9470

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,5700

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,0600
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Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  110,3400

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  5,5200

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  103,2900

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,6000

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,4000

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,2600

Selektywnie gromadzony 

elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  23,3400

Inne niewymienione odpady160799  21,2600

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  383,0200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  5,5800

Szkło170202  19,8800

Tworzywa sztuczne170203  7,7200

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  7,5000

Żelazo i stal170405  79,0000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  5,0600
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Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,1300

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  136,3400

Skratki190801  16,8800

Zawartość piaskowników190802  13,9000

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  44,8240  12,9980

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  415,8000  105,8790

Inne niewymienione odpady190899  26,3200

Papier i tektura191201  2 677,9000

Metale żelazne191202  284,6900

Tworzywa sztuczne i guma191204  536,0500

Papier i tektura200101  2 095,4000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,6500

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110G50.50.Z6101882017740001454PKN ORLEN S.A.  0,2030

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501022416595546351551823P.P.H.U. BG 

RECYKLING Beata 

Guz

 74,8200

Tworzywa sztuczne i guma191204  165,6700

Odpady tworzyw sztucznych0702132778681526291269200RAFAŁ JANKOWSKI 

EKOPLAST

 84,5490

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  204,0890

Tworzywa sztuczne160119  23,8010

Tworzywa sztuczne i guma191204  17,6650

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

1406030723215736462447193"PAINT-SERWIS" Sp. 

z o.o.

 112,1240
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Inne niewymienione odpady110199G51.90.Z2738253126451042908PW INVERTA 

Grzegorz Łuczak

 1,1100

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  142,5600

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  16,7010

Odpady spawalnicze120113  0,0190

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,8110

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  4,1640

Węglopochodne okładziny 

piecowe i materiały ogniotrwałe 

z procesów metalurgicznych 

inne niż wymienione w 16 11 01

161102  3,8870

Żelazo i stal170405  292,7600

Odpady żelaza i stali191001  829,9000

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210G51.13.Z2718480366450009398Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"TransLis" Henryk Lis

 3 990,4400

Opakowania z papieru i tektury1501012722798476442806507SKALSKI WOJCIECH 

ABC KOWALSTWO

 29,4000

Metale żelazne160117  1,4000

Metale nieżelazne160118  0,5000

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,5000

Aluminium170402  5,8000

Ołów170403  0,1000

Cynk170404  0,3000

Żelazo i stal170405  229,1000

Papier i tektura191201  149,6000

Opakowania z metali1501043601396736423188391MIX-ZŁOM 

KRZYSZTOF KLIMALA

 25,2780

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0740

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,2310

Żelazo i stal170405  355,4100

Urządzenia zawierające freony200123  33,3550

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,4660
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  51,0130

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318G51.18.Z1509082815730237645EUREKA s.c.  0,0150

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0550

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,6020

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1100

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0203041224698346772366075EKO BOLESŁAW 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7780

Inne niewymienione odpady061099  1 645,2200

Kwasy trawiące110105  2 044,9600

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  356,3600

Opakowania z papieru i tektury150101  237,1320

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  480,5050

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  344,5600

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  117,4460

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0080

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,4500
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Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  4,8400

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  654,6200

Opakowania z metali1501041224284335492430883"TOGOMET SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ" SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA 

(dawniej "Dezamet")

 3,9400

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,2800

Aluminium170402  7,1200

Ołów170403  0,0500

Cynk170404  0,0500

Żelazo i stal170405  221,7500

Opakowania z papieru i tektury1501012408434395532301437PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE SORTOWNIA 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH PIOTR 

PLAST-PIOTR FIGURA

 46,5100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  194,1400

Opakowania z metali150104  42,4300

Opakowania wielomateriałowe150105  3,9800

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  74,5400

Opakowania ze szkła150107  476,5400

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  24,6800

Odzież200110  11,1100

Tekstylia200111  9,2300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  25,6400

Odpady wielkogabarytowe200307  379,4500

Miedź, brąz, mosiądz1704012780369106391099163MARCHWIAK 

STANISŁAW

 2,0100

Aluminium170402  4,5400

Żelazo i stal170405  46,8000
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Odpady tworzyw sztucznych0702133620177806482774759ELMIGO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 607,5300

Opakowania z papieru i tektury150101  1,5600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  213,6570

Tworzywa sztuczne i guma191204  80,3950

Miedź, brąz, mosiądz1704011521723125771878393PIOTR CYGAN 

"RECCO"

 8,2000

Aluminium170402  1,6200

Metale nieżelazne191203  28,1000

Opakowania z metali150104G51.57.Z1521158579491553321EKO RECAR 

BOLESŁAW REĆKO

 0,3100

Metale żelazne160117  0,7000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1900

Aluminium170402  0,2900

Ołów170403  0,5600

Cynk170404  0,0700

Żelazo i stal170405  54,7500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2705273606510003503P.U.H. "ALCU BIS" Sp. 

z o.o. Sp. K.

 676,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  3 002,0000

Opakowania z metali150104  20,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,0000

Aluminium170402  71,0000

Żelazo i stal170405  280,0000

Metale nieżelazne191203  491,0000

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z2402597236422924362SEGO Sp. z o.o.  763,3000

Opakowania z drewna150103  3,8000

Opakowania z metali150104  0,1000

Opakowania wielomateriałowe150105  5,8000

Opakowania ze szkła150107  2 542,8000

Zużyte opony160103  74,4000

Tworzywa sztuczne160119  0,3000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  809,6000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  166,8000

Odpadowa papa170380  151,7000
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Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  241,1000

Skratki190801  0,5000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  5,4000

Papier i tektura200101  166,8000

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  645,1000

Opakowania z papieru i tektury150101DJ28.52.Z2711792622220005101PPHU "RAFAŁ" Rafał 

Nowrocki

Opakowania z metali150104  1,4960

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,9760

Aluminium170402  3,3190

Żelazo i stal170405  94,0120

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z2706582406470509158"Naprzód" Sp. z o.o.  7,4700

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  16,3000

Opakowania ze szkła150107  19,4000

Opakowania z papieru i tektury1501012428790226272731761B.S. "STAL" S.C.  13,6590

Opakowania z metali150104  0,2950

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,3220

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,5500

Aluminium170402  6,9650

Ołów170403  2,6210

Cynk170404  1,8420

Żelazo i stal170405  494,0870

Opakowania z papieru i tektury1501012402973336252063581BANDURA TOMASZ 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA TOM-KOL

 21,4300

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,9380

Miedź, brąz, mosiądz170401  67,5550

Aluminium170402  35,3320

Ołów170403  15,0240

Cynk170404  9,9700

Żelazo i stal170405  854,6040

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  4,7650
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Opakowania z papieru i tektury1501011229741995512618102METAL PLAST 

KONCEPT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 10,4040

Opakowania z metali150104  0,6430

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,8540

Aluminium170402  11,0430

Ołów170403  1,7120

Cynk170404  0,3490

Żelazo i stal170405  406,6150

Cyna170406  0,0150

Mieszaniny metali170407  0,6340

Żelazo i stal1704051502314765771352030ZPHU ZALESIE 

Kazimierz Beleć

 128,3500

Opakowania z papieru i tektury1501012410793486292148645SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH I METALI 

KOLOROWYCH 

ŁUKASZ 

WOJCIECHOWSKI

 177,1700

Opakowania z metali150104  20,1040

Miedź, brąz, mosiądz170401  24,5950

Aluminium170402  45,8150

Ołów170403  0,3680

Cynk170404  3,5130

Żelazo i stal170405  1 251,6040

Zgary z wytopu inne niż 

wymienione w 10 03 15

1003161226279196812054609MELTAL POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,9620

Zgary inne niż wymienione w 10 

05 10

100511  10,3620

Zgary i żużle odlewnicze101003  51,9010

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  3,2790

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  3 926,3830

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  318,4550

Inne niewymienione odpady120199  226,2000

Opakowania z metali150104  61,4020

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  0,8900

Metale nieżelazne160118  59,7350
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Aluminium170402  2 201,4680

Cynk170404  1,5970

Żelazo i stal170405  30,2100

Mieszaniny metali170407  133,1210

Metale200140  36,3100

Żelazo i stal170405G51.57.Z2760939676411013935Skup Surowców 

Wtórnych EKOMET 

Tadeusz Cuban

 76,3500

Papier i tektura191201  21,2000

Opakowania z metali1501041505865645750009924S.G.S.W.MEX Maria 

Irek

 2,5050

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,0850

Aluminium170402  7,8840

Ołów170403  0,0400

Cynk170404  0,0940

Żelazo i stal170405  326,7940

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z1500631455731015562Skup i Sprzedaż Metali 

Kolorowych VAT 

Dariusz Bilecki

 295,7600

Żelazo i stal170405  2 520,8700

Zgary i żużle odlewnicze1010033312775446731712586CENTROSTAL-ALLOY

S SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 12,6820

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  9 621,3250

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 492,5510

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  313,2970

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  13,4270

Inne niewymienione odpady120199  51,3860

Metale żelazne160117  211,0470

Metale nieżelazne160118  9,0510

Żelazo i stal170405  5 310,5920

Mieszaniny metali170407  276,2490

Odpady żelaza i stali191001  64,5200

Metale żelazne191202  26,5390

Inne niewymienione odpady0702992432607969542743216GLIX.COM.PL SP Z 

O.O.

 0,8660

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  15,7370
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Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  1,0600

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  1,8660

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  8,2900

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  0,6000

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  0,4750

Olej opałowy i olej napędowy130701  1,2000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,8600

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,3000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

1001012724840106251005713ZAKŁAD USŁUG 

TRANSPORTU 

TECHNOLOGICZNEG

O W 

ELEKTROCIEPŁOWNI 

BĘDZIN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 25 672,4000

Popioły lotne z węgla100102  80 476,1200

Mieszanki popiołowo - żużlowe 

z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

100180  7 682,9100
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Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i 

półsuche odsiarczania spalin 

oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182  31 464,7200

Odpady metalowe0201102405758325470295544"EKO-MET"FIRMA 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWA MARIUSZ 

CIENKUS

 0,0800

Cynk twardy110501  0,1800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,5600

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,6800

Odpady spawalnicze120113  0,4900

Opakowania z metali150104  7,4000

Metale żelazne160117  886,7400

Metale nieżelazne160118  0,2300

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,9650

Aluminium170402  15,2800

Ołów170403  0,7450

Cynk170404  0,6500

Żelazo i stal170405  18,4700

Cyna170406  0,8550

Mieszaniny metali170407  1,8450

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,2800

Baterie i akumulatory ołowiowe1606012413209859541209319ELAR-TECH PHU 

ELŻBIETA LUDWIG 

NAZWA SKRÓCONA: 

ELAR-TECH

 0,4820

Opakowania z metali150104O90.01.Z1503908105751088245Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

HELMET Helmut 

Myrcik

 1,9500

Metale żelazne160117  1 043,5400

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,6100

Aluminium170402  24,3900

Cynk170404  0,2500

Żelazo i stal170405  10,5300

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  7,6100
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Zgary i żużle odlewnicze101003O90.02.Z0027689465750000716Przedsiębiorstwo 

Obrotu Surowcami 

Wtórnymi HERMEX 

Adam Czech

 1 473,5600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,5400

Miedź, brąz, mosiądz170401  37,4500

Aluminium170402  7,3800

Żelazo i stal170405  118,8100

Mieszaniny metali170407  2,5100

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  68,2200

Odpady żelaza i stali191001  23,2200

Lekka frakcja i pyły inne niż 

wymienione w 19 10 03

191004  7,0300

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

1701814111126147851310201PHU SALIX Roman 

Szymański

 10 717,0000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  10 013,0000

Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05

170506  91,0000

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z2762732096450006750Zakład Usług 

Komunlanych Tworóg 

Sp. z o.o.

 42,9000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  9,1000

Opakowania ze szkła150107  64,3000

Zużyte opony160103  5,6000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  78,6000

Odpadowa papa170380  20,9000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  8,9000

Urządzenia zawierające freony200123  1,5480

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,0200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,5610
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  4,3000

Tworzywa sztuczne200139  3,5000

Odpady ulegające biodegradacji200201  55,1000

Odpady wielkogabarytowe200307  68,1000

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

1602152735302556441895590Rafał Kosakowski 

HYDROSERWIS

 0,5500

Opakowania z papieru i tektury1501011212193776762419367TESCO 

DYSTRYBUCJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5 629,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  601,3000

Miedź, brąz, mosiądz1704012409129046411855321"M.A.K.S." 

STANISŁAW 

WAŚKIEWICZ

 7,0100

Aluminium170402  5,5460

Ołów170403  3,8310

Żelazo i stal170405  467,7290

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101DJ27.52.Z2405293706342620312KRÓLMET Sp. z o.o.  59,3820

Żelazo i stal170405  34,6200

Metale żelazne191202  14,0400

Odpady tworzyw sztucznych0702132435556755742057096GLOBPET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,9000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  328,8300

Tworzywa sztuczne i guma191204  676,5170

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222G52.31.Z2762930286491959464EKO-GWAJM Sp. z 

o.o.

 7,6900

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  50,0930

Odpady tworzyw sztucznych070213  3 077,0510

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  5,9910
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Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  17,7630

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  1,6930

Odpady proszków 

powlekających

080201  213,1370

Zawiesiny wodne zawierające 

materiały ceramiczne

080203  1,1150

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  468,6300

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  173,5830

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080415  6,6080

Kwasy trawiące110105  4,2250

Odpady zawierające kwasy 

inne niż wymienione w 11 01 05

110106  100,7260

Alkalia trawiące110107  171,2780

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  7,6580

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  13,8600

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  19,9490

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  480,8500

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  9,0920

Odpady spawalnicze120113  6,9990

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  0,0530

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,4380
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Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,0450

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  3,7240

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  1,7200

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  7,3450

Opakowania z papieru i tektury150101  79,3640

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  34,0870

Opakowania z drewna150103  125,3300

Opakowania z metali150104  100,2360

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  30,1350

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0150

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  32,4920

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  52,1910

Zużyte opony160103  0,2710

Filtry olejowe160107  0,0980

Tworzywa sztuczne160119  2,3610
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Szkło160120  0,8550

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  10,1350

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,8620

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,3160

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  1,4280

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  2,4610

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,1410

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0290

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  54,9410

Szkło170202  2,4970

Tworzywa sztuczne170203  1,1000

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  12,0000

Odpadowa papa170380  92,6240

Żelazo i stal170405  1,7900

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  1,8000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  11,3720

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  640,8400
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Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  0,1450

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,0360

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  11,6870  3,3890

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z biologicznego 

oczyszczania ścieków 

przemysłowych

190811  5,0200

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  107,9580  70,1730

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  1 674,0120  468,7230

Opakowania z metali1501042768440506291515610FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA AMET 

KRAWCZYK ANIELA

 1,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,2090

Aluminium170402  8,7360

Żelazo i stal170405  211,3900

Mieszaniny metali170407  1,7050

Papier i tektura191201  55,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z0705000475470128409PPHU "HACZEK"  0,2400

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,4160

Opakowania z papieru i tektury150101  6,4500

Opakowania z metali150104  42,9250

Miedź, brąz, mosiądz170401  42,7830

Aluminium170402  22,9350

Ołów170403  0,4280

Cynk170404  1,3640

Żelazo i stal170405  442,8060

Papier i tektura200101  22,0270
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Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  5,4530

Metale200140  83,7350

Zgary z produkcji pierwotnej i 

wtórnej

1007022436484486312654447MTSILVER Sp. z o.o.  0,0000

Opakowania z metali1501042717988296491205771ZŁOM-STAL JAN 

ZIMNIAK

 0,8810

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1250

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,8663

Aluminium170402  1,7739

Ołów170403  0,0953

Cynk170404  0,1122

Żelazo i stal170405  46,9863

Żelazo i stal1704052407193895771887535GLORIUSS Michał 

Wojtasiak ( dawniej 

AUTOLOGISTER 

MICHAŁ WOJTASIAK)

 0,5650

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101DN37.10.Z2724707236530010759FRANIELCZYK - 

MANOWSKI S.j.

 15,8630

Opakowania z papieru i tektury150101  35,5180

Opakowania z metali150104  14,1360

Metale żelazne160117  1 944,4900

Metale nieżelazne160118  0,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  35,6510

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0200

Miedź, brąz, mosiądz170401  28,7377

Aluminium170402  72,2580

Ołów170403  146,0400

Cynk170404  4,8170

Żelazo i stal170405  4 601,2790

Cyna170406  0,0023

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  36,2740

Papier i tektura200101  38,4610

Metale200140  189,8480

4016



Opakowania z metali1501043661429665532532007USŁUGI 

OGÓLNOBUDOWLAN

E ŁUKASZ RYBARSKI

 13,0540

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,6300

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,5460

Aluminium170402  5,7870

Ołów170403  0,0320

Cynk170404  0,2020

Żelazo i stal170405  451,2540

Opakowania z papieru i tektury1501012207622549372239972UNITRANS MARCIN 

KEMPYS

 1,9450

Tworzywa sztuczne170203  3,5740

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

180107  0,1370

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180108  0,0090

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  60,1040

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  6,0780

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501023627015419452187125REWASTE S. G. 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3 528,1810

Odpady ulegające biodegradacji200201O90.02.Z2712954426340136003COFINCO POLAND 

Sp. z o.o.

 1 061,4400

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201022407912926271110815PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

COBRA MARCIN 

KOWALSKI

 247,9800

Opakowania z papieru i tektury150101  157,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,1400

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  7,3000

Miedź, brąz, mosiądz170401  21,3880

Aluminium170402  32,0640

Ołów170403  3,0910

Cynk170404  1,2240

Żelazo i stal170405  2 678,8420

Papier i tektura200101  124,2200

Tworzywa sztuczne200139  3,8800

4017



Odpady tworzyw sztucznych070213150910674Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe KVADRAT

 18,9660

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  41,7620

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  143,7850

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  15,9940

Żelazo i stal170405  81,9000

Metale nieżelazne191203  4,3090

Tworzywa sztuczne i guma191204  62,7750

Opakowania z papieru i tektury1501010727726505531737291KASPEREK Jan 

Kasperek

 27,1230

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,8000

Inne niewymienione odpady100299G51.57.Z1509419825730035048P.P.U. "SURMAT" Sp. 

z o.o.

 299,8700

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  133 800,7080

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  8 535,3730

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  15,6660

Odpady spawalnicze120113  0,5500

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  130,5300

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  1 081,9800

Inne niewymienione odpady120199  1 241,9000

Opakowania z metali150104  45,2650

Metale żelazne160117  875,4820

Żelazo i stal170405  3 120,8250

Mieszaniny metali170407  64,8700

Odpady żelaza i stali191001  328,7700

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  7 425,2430

Opakowania z drewna1501032406737536452433947IRENA S.C.  41,6000

Drewno170201  13,3700
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Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380O90.03.Z0710014875480075206Zakład Oczyszczania 

Miasta "Tros-Eko" Sp.  

z o.o

 2,2000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  73,1000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  2,1700

Zużyte opony160103  16,8000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1800

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  4,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  67,4390

Odpadowa papa170380  19,2000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,6000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  56,8100

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0500

Urządzenia zawierające freony200123  6,6400

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,3000

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,1300
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  9,6300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  13,7000

Odpady ulegające biodegradacji200201  581,6000

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  367,4000

Odpady wielkogabarytowe200307  410,1000

Tworzywa sztuczne1702033620669556772390932Teraimplast sp. z o.o.  17,7900

Odpady powstające przy 

płukaniu i oczyszczaniu kopalin 

inne niż wymienione w 01 04 07 

i 01 04 11

0104120036016806420014992Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo 

Handlowe Alojzy, 

Mariusz, Sylwia 

Tomiczek s.c.

 3 485,7000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 167,5200

Zgary z wytopu inne niż 

wymienione w 10 03 15

1003161521241415732535016KM-METAL S.C.  612,2800

Inne cząstki i pyły100504  9,6600

Zgary inne niż wymienione w 10 

05 10

100511  34,7040

Zgary i żużle odlewnicze101003  1 168,0120

Cynk twardy110501  127,8300

Popiół cynkowy110502  133,5610

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  3,6180

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1,6550

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  39,7840

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  73,3550

Opakowania z metali150104  254,1890

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  16,0900

Miedź, brąz, mosiądz170401  11,2820

Aluminium170402  222,9300

Cynk170404  16,0970

Żelazo i stal170405  1,4630

Mieszaniny metali170407  23,3950
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Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  12,4200

Odpady metali nieżelaznych191002  23,1080

Metale nieżelazne191203  1 517,7720

Metale200140  8,4400

Żelazo i stal170405G52.11.Z0003433616470509359G.S. "SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA"

 107,0300

Opakowania z metali1501040708673745531637514Firma 

Usługowo-Handlowa 

EKO-EXPERT 

Sławomir Jakubiec

 4,0400

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,0730

Aluminium170402  3,3190

Ołów170403  0,0250

Cynk170404  0,1090

Żelazo i stal170405  81,0490

Papier i tektura191201  2,1800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501102762578489691606909GMINA 

GIERAŁTOWICE

 4,2750

Płyny hamulcowe160113  18,7700

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  202,6800

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  129,8100

Odpadowa papa170380  23,2000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  35,5950

Urządzenia zawierające freony200123  1,6400

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  3,9850
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,7400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  5,4200

Odpady ulegające biodegradacji200201  22,9200

Odpady wielkogabarytowe200307  152,4900

Odpady tworzyw sztucznych0702132428619966443275756Re-turn Arkadiusz 

Cober

 8,7300

Opakowania z papieru i tektury150101  233,7800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  666,6570

Opakowania z tekstyliów150109  1,4300

Papier i tektura200101  16,2800

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102G51.57.Z2408122785482546182FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA S.C.,KUBACZKA 

STANISŁAW, 

KUBACZKA MARIA

 7,2400

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,7400

Opakowania z metali150104  21,6800

Metale żelazne160117  74,3000

Metale nieżelazne160118  0,7500

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,4100

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,6400

Aluminium170402  29,4700

Ołów170403  0,6700

Cynk170404  0,8300

Żelazo i stal170405  1 387,9800

Miedź, brąz, mosiądz1704013678235049691293681ROXSTAL TADEUSZ 

SEWERYN

 1,7510

Aluminium170402  2,4700

Ołów170403  0,2420

Cynk170404  0,0640

Żelazo i stal170405  81,9230

Opakowania z papieru i tektury1501010708648495482060083PPHU MIZIEX Mizia 

Andrzej

 12,8000

Żelazo i stal170405  23,0000
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Płuczki wiertnicze zawierające 

chlorki i odpady inne niż 

wymienione w 01 05 05 i 01 05 

06

0105083642542476412507970P.U.H IRON TRANS 

Dawid Bobowski

 0,0500

Odpady agrochemikaliów 

zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

020108  0,3300

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020203  1,8460

Szlamy z mycia, 

oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301  0,6040

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  0,2600

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  0,0710

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  1,4200

Odpady z procesów 

chemicznych

020703  0,2000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  3,1750

Środki do konserwacji i 

impregnacji drewna 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

030201  0,0450

Nieorganiczne środki do 

konserwacji i impregnacji 

drewna

030204  0,3250

Inne środki do konserwacji i 

impregnacji drewna zawierające 

substancje niebezpieczne

030205  0,0050

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  0,0480
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Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  0,6250

Inne smoły050603  83,4800

Odpady ciekłe zawierające 

fenole

050680  55,4000

Kwas siarkowy i siarkawy060101  71,5640

Kwas chlorowodorowy060102  0,1120

Kwas fluorowodorowy060103  0,0060

Kwas fosforowy i fosforawy060104  0,7400

Kwas azotowy i azotawy060105  0,5530

Inne kwasy060106  0,3860

Wodorotlenek sodowy i 

potasowy

060204  0,6590

Sole i roztwory zawierające 

metale ciężkie

060313  0,1220

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  2,9000

Tlenki metali zawierające 

metale ciężkie

060315  0,9500

Tlenki metali inne niż 

wymienione w 06 03 15

060316  1,0440

Odpady zawierające rtęć060404  0,0240

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

060502  29,3340

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 06 05 02

060503  0,0200

Roztwory i kwasy (np. kwas 

siarkowy)

060704  0,2090

Odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

061002  0,0160

Inne niewymienione odpady061099  114,7600

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  2,2950

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103  10,5680

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  86,1310
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Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070107  367,7700

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  519,8540

Zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne zawierające 

związki chlorowców

070109  1,2100

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110  46,7400

Inne niewymienione odpady070199  0,4490

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070203  0,0500

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  45,9360

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  13,9950

Odpady tworzyw sztucznych070213  169,7530

Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214  2,2980

Odpady zawierające 

niebezpieczne silikony

070216  0,0500

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  1,6790

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  1,1030

Inne niewymienione odpady070299  4,9660

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070304  6,0400

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503  0,0020

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  33,5170
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Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070507  0,8020

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  8,6810

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  15,9220

Odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 07 05 80

070581  0,2660

Inne niewymienione odpady070599  0,0230

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070601  4,5230

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070603  0,0900

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  27,8890

Ziemia bieląca z rafinacji oleju070680  1,7000

Zwroty kosmetyków i próbek070681  91,4350

Inne niewymienione odpady070699  0,0900

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070701  3,5690

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  5,7220

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zwierające związki 

chlorowców

070707  2,4000

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070708  1,6000

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  643,1000

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  26,9860

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  102,1830
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Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  1,0340

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  146,1260

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  3,1830

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  75,8100

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  111,3630

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  138,9330

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  0,2900

Zmywacz farb lub lakierów080121  9,8970

Inne niewymienione odpady080199  2,4500

Odpady proszków 

powlekających

080201  5,9450

Szlamy wodne zawierające 

materiały ceramiczne

080202  7,5400

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  9,9280

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  20,9120

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  53,6980

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,2900

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  105,1110

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,0780
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Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,5500

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  52,5320

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  168,3930

Osady z klejów i szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 11

080412  8,8090

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080413  11,5180

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  0,7500

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080415  9,2360

Inne niewymienione odpady080499  0,0460

Odpady izocyjanianów080501  9,7980

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  5,4240

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  9,8680

Roztwory wywoływaczy 

opartych na rozpuszczalnikach

090103  3,4710

Roztwory utrwalaczy090104  0,1400

Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  0,1450

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  0,9740

Inne niewymienione odpady090199  1,5100

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  15,1800

Popioły lotne z węgla100102  0,1870

Inne niewymienione odpady100199  1,0200

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908  0,0960
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Odpadowe środki wiążące 

zawierające substancje 

niebezpieczne

100913  0,0150

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008  0,0020

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  0,6800

Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  36,8900

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 11 15

101116  3,4400

Inne niewymienione odpady101199  0,8800

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  4,9200

Inne niewymienione odpady101399  1,0830

Kwasy trawiące110105  5,7210

Alkalia trawiące110107  9,0450

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  66,8330

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  12,2800

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  36,6700

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  34,1050

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  44,4400

Zużyty topnik110504  4,3600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  14,0000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  17,7580

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  3,6300

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1,6300
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Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  112,3180

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali zawierające 

chlorowce (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120106  1,4850

Odpadowe emulsje i roztwory 

olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

120108  0,7180

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  6,2380

Zużyte woski i tłuszcze120112  7,4420

Odpady spawalnicze120113  30,8620

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  218,0890

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  6,5300

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  4,6650

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  75,5060

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  39,7040

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  105,9700

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  14,0290

Inne niewymienione odpady120199  0,6450

Wodne ciecze myjące120301  152,5180

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  7,9120

Mineralne oleje hydrauliczne 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130109  0,2440

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,4590
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Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  0,5000

Oleje hydrauliczne łatwo 

ulegające biodegradacji

130112  0,0150

Inne oleje hydrauliczne130113  0,4200

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  4,3060

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  1,3000

Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające 

biodegradacji

130207  0,0700

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  592,9180

Syntetyczne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła inne niż 

wymienione w 13 03 01

130308  1,2930

Inne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130310  0,3780

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  73,0630

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  0,0200

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  78,1720

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  178,5400

Olej opałowy i olej napędowy130701  9,1520

Benzyna130702  8,6630

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  10,3970

Inne emulsje130802  0,4210

Inne niewymienione odpady130899  0,4900

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  5,0190

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  57,2350

Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  14,4300
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Opakowania z papieru i tektury150101  8,8190

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  135,6840

Opakowania z drewna150103  1,0600

Opakowania z metali150104  0,1340

Opakowania wielomateriałowe150105  3,9600

Opakowania ze szkła150107  1,1000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  792,7580

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  27,8480

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  149,5890

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,5000

Filtry olejowe160107  8,4540

Elementy wybuchowe (np. 

poduszki powietrzne)

160110  0,3200

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  5,5790

Płyny hamulcowe160113  0,5950

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  2,4190

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  15,7110
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Metale żelazne160117  0,0160

Metale nieżelazne160118  129,1700

Tworzywa sztuczne160119  0,3550

Szkło160120  44,9240

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  10,0590

Inne niewymienione elementy160122  6,3130

Inne niewymienione odpady160199  20,3070

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0130

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,0270

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4,7830

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  28,1800

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  22,3720

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  332,3440

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  27,8580

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  109,4700

Gazy w pojemnikach (w tym 

halony) zawierające substancje 

niebezpieczne

160504  0,0320

Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505  0,1720

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  24,0130

4033



Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  4,8440

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  4,4430

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,6400

Selektywnie gromadzony 

elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  0,0500

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  473,2600

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  189,3100

Inne niewymienione odpady160799  27,6000

Zużyte katalizatory zawierające 

metale przejściowe lub ich 

związki inne niż wymienione w 

16 08 02

160803  0,2450

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  104,4210

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  52,5280

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  1,0000

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  16,7400

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  846,2000

Usunięte tynki, tapety, okleiny 

itp.

170180  0,0130

Szkło170202  1,0800

Tworzywa sztuczne170203  1,8640
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Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  9,3400

Odpadowa papa170380  0,5400

Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  1,3000

Kable zawierające ropę 

naftową, smołę i inne 

substancje niebezpieczne

170410  0,1700

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  35,5600

Tłuczeń torowy (kruszywo) 

zawierający substancje 

niebezpieczne

170507  42,5000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  4,0970

Inne odpady z budowy, 

remontów i demontażu (w tym 

odpady zmieszane) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170903  2,5080

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  21,6300

Żużle i popioły paleniskowe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

190111  6,2400

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  113,6350

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

190211  6,4400

Skratki190801  0,5600

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190806  1,6870
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Roztwory i szlamy z 

regeneracji wymienników 

jonitowych

190807  0,2470

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  0,4800

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  8,0420

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  62,4180

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  1,8200

Odpady stałe ze wstępnej 

filtracji i skratki

190901  0,8000

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  9,5500

Tworzywa sztuczne i guma191204  10 686,4380

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  2 614,6000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

191211  359,1560

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  2 150,0300

Rozpuszczalniki200113  0,0810

Kwasy200114  0,2040

Alkalia200115  0,0020

Oleje i tłuszcze jadalne200125  1,0670

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  12,5590

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  46,9090

4036



Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  21,8940

Środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 20 01 19

200180  0,2110

Odpady wielkogabarytowe200307  0,1700

Inne niewymienione odpady070299E41.00.B2719096836410014068Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. 

(Oczyszczalnia 

BARBARA, 

Oczyszczalnia 

HALEMBA CENTRUM)

 0,2950

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,8000

Opakowania z papieru i tektury150101  1,4800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0910

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,9610

Filtry olejowe160107  0,1460

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,0040

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1590

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,3330

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0440

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0170
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Tworzywa sztuczne170203  1,3550

Opakowania z papieru i tektury150101150079420ZPHU "ROMAR" s.c. 

Robert i Joanna 

Blukacz, Marcin i 

Renata Blukacz

 13,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  119,3000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606012407060336381681938MIERNICZEK EWA 

Hydraulika Siłowa i 

Wulkanizacja "TEP"

 0,6840

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109G51.57.Z2780307706262697235PPHU MARTEX Michał 

Losa

 12,7480

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,0080

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  8,4460

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  14,0710

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  1,6880

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  1 005,9980

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  0,5500

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  2,4400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,4210

Opakowania z metali150104  0,0680

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  3,5550
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Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0410

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  5,4670

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  6,4990

Zużyte opony160103  22,3580

Filtry olejowe160107  62,0700

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  1,2230

Płyny hamulcowe160113  4,8020

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  18,6230

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  1,3230

Tworzywa sztuczne160119  13,7270

Szkło160120  8,5410

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,0310

Inne niewymienione elementy160122  2,7440

Inne niewymienione odpady160199  2,7440

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0500

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  13,7800

Żelazo i stal170405  0,0100
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Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201032400204135771677631PRZEDSIĘBIORSTWO 

- HANDLOWO - 

USŁUGOWE MILTEX 

Milena Michniewska

 9,7200

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  2,1100

Opakowania z metali150104  1,7550

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0500

Filtry olejowe160107  0,0140

Płyny hamulcowe160113  0,2000

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,3000

Metale żelazne160117  3,9240

Metale nieżelazne160118  0,0610

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,3000

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,0910

Aluminium170402  4,0370

Ołów170403  0,0030

Cynk170404  0,3410

Żelazo i stal170405  56,7970

Cyna170406  0,0020

Odpady powstające przy 

płukaniu i oczyszczaniu kopalin 

inne niż wymienione w 01 04 07 

i 01 04 11

0104122427901386252445101ECO-TEAM 

REMIGIUSZ 

NIESŁONY, 

SŁAWOMIR 

WYLĘŻEK, 

AGNIESZKA GÓRAS, 

MARIUSZ 

ŻOCHOWSKI SPÓŁKA 

CYWILNA

 2 909,8200

Odpady powstające przy cięciu 

i obróbce postaciowej skał inne 

niż wymienione w 01 04 07

010413  1 607,8800

Szlamy z mycia, 

oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301  6,5000
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Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  6,5450

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  2,6600

Odpady tytoniowe020382  0,8120

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  1 042,7790

Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680  44,3130

Inne niewymienione odpady020799  0,0700

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  0,7600

Odpady z odtłuszczania 

zawierające rozpuszczalniki 

(bez fazy ciekłej)

040103  0,8000

Odpady z wykańczania inne niż 

wymienione w 04 02 14

040215  77,8000

Kwas siarkowy i siarkawy060101  0,0310

Inne kwasy060106  0,1710

Inne niewymienione odpady060199  0,3800

Wodorotlenek wapniowy060201  0,3000

Wodorotlenek sodowy i 

potasowy

060204  0,6630

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  0,2400

Odpady zawierające rtęć060404  0,0510

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  5,5300

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  1,4130

Zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne zawierające 

związki chlorowców

070109  1,5400

Inne niewymienione odpady070199  25,1170

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  1,2400
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Odpady tworzyw sztucznych070213  110,3710

Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214  0,8900

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  21,1420

Inne niewymienione odpady070299  10,4060

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  2,8700

Zwroty kosmetyków i próbek070681  2,1320

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  43,6130

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  125,2410

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  0,3600

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  88,4800

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  7,8000

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  3,6000

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  17,0600

Zmywacz farb lub lakierów080121  0,0200

Odpady proszków 

powlekających

080201  19,0490

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  2,9850

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  0,1090
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Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,0450

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,8670

Inne niewymienione odpady080399  2,1140

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  2,6400

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  5,6880

Odpady izocyjanianów080501  13,2200

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  56,3600

Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  1,9500

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  0,2200

Wybrakowane wyroby101382  0,0900

Inne niewymienione odpady101399  0,3200

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  5,5000

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  0,2600

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  0,2200

Inne niewymienione odpady110199  0,0100

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  119,4500

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  51,5600

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,3130

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  118,8600

Odpady spawalnicze120113  21,2150

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  2,4200  0,5100
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Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  0,8900  0,4900

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  5,1100

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  25,4660

Inne niewymienione odpady120199  16,4000

Wodne ciecze myjące120301  6,0300  0,5400

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  7,4000

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  19,1120

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  2,4000

Inne oleje hydrauliczne130113  4,8200

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  0,0100

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  71,2300

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  86,2870

Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające 

biodegradacji

130207  0,0050

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  280,3780

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  5,8800

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  1,0400

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  0,0220

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  30,5060
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Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  0,9700

Inne niewymienione odpady130899  1,6830

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  2,3400

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  2,5630

Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  0,8300

Opakowania z papieru i tektury150101  539,0280

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  216,9700

Opakowania z drewna150103  11,5550

Opakowania z metali150104  12,4800

Opakowania wielomateriałowe150105  4,7860

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  112,1180

Opakowania ze szkła150107  1,1780

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  119,1990

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  1,7870

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  79,5740
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  43,4970

Zużyte opony160103  47,4100

Filtry olejowe160107  34,6170

Elementy wybuchowe (np. 

poduszki powietrzne)

160110  0,0040

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,4020

Płyny hamulcowe160113  5,0210

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  3,5610

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  15,3720

Zbiorniki na gaz skroplony160116  0,9990

Metale żelazne160117  29,0300

Metale nieżelazne160118  0,0600

Tworzywa sztuczne160119  66,2670

Szkło160120  99,0880

Inne niewymienione elementy160122  5,5600

Inne niewymienione odpady160199  12,2410

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  3,4560

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  7,1240

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  51,1630

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0690

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1080

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,0500
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Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  37,8270

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  3,0350

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  4,4540

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  45,6210

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  5,3340

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0420

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,0110

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  2,6500

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  9,0680

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,5860

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1420

Inne baterie i akumulatory160605  7,4240

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  20,6900  12,0000

Inne niewymienione odpady160799  145,9400

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,1430
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Zużyte katalizatory zawierające 

metale przejściowe lub ich 

związki inne niż wymienione w 

16 08 02

160803  2,5200

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0020

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  99,7120

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  346,9300

Inne niewymienione odpady170182  1,6200

Drewno170201  27,5270

Szkło170202  0,6370

Tworzywa sztuczne170203  65,2440

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  3,7400

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  2,3200

Odpadowa papa170380  9,0100

Żelazo i stal170405  16,2010

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,8150

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  21,1400

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  24,7190

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  100,9400

Żużle i popioły paleniskowe 

inne niż wymienione w 19 01 11

190112  0,2200

Pyły z kotłów inne niż 

wymienione w 19 01 15

190116  0,0600
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Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  0,2830

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  32,0150

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  49,5400  19,8200

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  0,8400  0,2400

Zużyty węgiel aktywny190904  0,4000

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  4,1200

Papier i tektura191201  0,1300

Tworzywa sztuczne i guma191204  16,1900

Kwasy200114  0,0150

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,0400

Baterie i akumulatory ołowiowe1606012411894566271858689PUH PAJTAR BIS 

PAJĄK BOŻENA

 8 271,5150

Ołów170403  0,5420

Żelazo i stal170405  29,5500

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

1201173610774546271990443FRANZ Jarosław 

Frącek

 17,5000

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  508,3000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,1200

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  3,0200

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1100

Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z1509579255730038101Przetwórstwo Tworzyw 

Sztucznych 

Import-Eksport A. 

Rozpondek

 35,6440
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Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  113,9820

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  56,3580

Tworzywa sztuczne160119  3,7100

Tworzywa sztuczne i guma191204  9,8300

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2711688806310206472Skup Złomu i Metali 

Kolorowych Burczy 

Andrzej

 186,6730

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  10,5400

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0000

Opakowania z metali150104  16,3420

Metale nieżelazne160118  8,9370

Miedź, brąz, mosiądz170401  36,0280

Aluminium170402  82,8060

Ołów170403  2,9540

Cynk170404  8,0490

Żelazo i stal170405  2 186,3720

Mieszaniny metali170407  10,5720

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,0030

Papier i tektura191201  1 882,4410

Opakowania z metali1501042718963256490014678"ZŁOM" PĄPKA 

JANUSZ

 3,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  23,4000

Aluminium170402  3,7000

Ołów170403  0,8900

Cynk170404  0,2000

Żelazo i stal170405  1,3000

Opakowania z metali150104G50.20.B0727333606381258849P.W. CZOZET 

Zbigniew Czormy

 1,0500

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,0200

Aluminium170402  4,0800

Ołów170403  0,0200

Cynk170404  0,1200

Żelazo i stal170405  90,4300

Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.52.Z2715689866290010339P.P.H.U. "DREWNEX" 

inż. Jarosław 

Miśkiewicz

 60,3170

Opakowania z metali1501042434443036521623422ALCOPPER Wiesław 

Michalik

 9,0280

Metale nieżelazne160118  7,9700

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  14,2870
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Miedź, brąz, mosiądz170401  76,5110

Aluminium170402  83,1540

Ołów170403  8,3510

Cynk170404  2,3530

Żelazo i stal170405  91,4310

Cyna170406  1,0350

Mieszaniny metali170407  50,1760

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0090

Opakowania z drewna1501030723449016521351283P.P.H.U. "PALETMAX" 

IWONA MIESZCZAK

 112,2910

Odpady tworzyw sztucznych070213DN37.20.Z2783018616262759522MULTI-TECH Sp. z o.o.  0,4660

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  22,6590

Tworzywa sztuczne170203  14,5120

Tworzywa sztuczne i guma191204  7,4450

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z2414632886441160374SUROWCE WTÓRNE 

KRZYSZTOF 

SOKÓLSKI

 1 038,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  79,5000

Żelazo i stal170405  127,4000

Papier i tektura191201  76,6000

Cynk twardy1105011215402925492426628STRAAG Sp. z o.o.  819,4950

Popiół cynkowy110502  2 007,2290

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

1681012723007546291003353SARPI Dąbrowa 

Górnicza Sp. z o.o. 

(LOBBE Dąbrowa 

Górnicza, VEOLIA)

 302,7200

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  0,1000

Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej 

przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  14,7460
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Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  476,5940

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  91,6000

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  0,4540

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

180107  0,0100

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180108  0,6620

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,0000

Pozostałości z żywienia 

pacjentów oddziałów 

zakaźnych

180182  3,3020

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

180201  0,2000

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180202  3,0680

Inne odpady niż wymienione w 

18 02 02

180203  1,6000

Miedź, brąz, mosiądz1704012401329396291855731P.H.U. J.M.C.  0,6500

Aluminium170402  4,6300

Żelazo i stal170405  1 069,8450

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,9800
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Papier i tektura191201  61,8800

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010083731895470047131P.P.H.U. HAND Sp. z 

o.o.

 0,1200

Odpady tworzyw sztucznych0702132432077385732571615GRANULATOR-RECY

KLING TWORZYW 

MATEUSZ JURECZKO

 200,1930

Inne niewymienione odpady120199  1,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  55,8850

Tworzywa sztuczne160119  210,3950

Inne niewymienione elementy160122  7,5000

Inne niewymienione odpady160199  0,0000

Tworzywa sztuczne170203  0,0000

Papier i tektura191201  0,0000

Tworzywa sztuczne i guma191204  4,8100

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318G52.12.Z2780167586272460730P.P.H.U. OWISYSTEM 

SPÓŁKA CYWILNA 

JACEK WIDERA, 

SŁAWOMIR 

OWCZAREK

 0,3000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2000

Opakowania z metali1501042774947576251719542PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE BET-TRANS  

BEATA GUBAŁA

 62,9800

Metale nieżelazne160118  3,0800

Aluminium170402  0,0400

Żelazo i stal170405  156,4700

Mieszaniny metali170407  65,8600

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  64,7600

Metale żelazne191202  754,3000

Odpady tworzyw sztucznych0702132413264406271974881Firma Usługowa 

"JAMRO" Mariola 

Najduch

 210,4400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,6800

Gruz ceglany170102  100,0000
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  16,0000

Tworzywa sztuczne170203  23,0000

Odpadowa papa170380  6,0000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  40,0000

Metale nieżelazne1601182722447606441002882PH RES Sławomir 

Rębiś

 0,4000

Miedź, brąz, mosiądz170401  33,9000

Aluminium170402  28,3000

Ołów170403  0,9000

Cynk170404  4,1000

Żelazo i stal170405  5,2000

Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

1001242732333336441280517P.W. PRODIMEX  37 526,0600

Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i 

półsuche odsiarczania spalin 

oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182  22 971,5200

Odpady stałe z piaskowników i 

z odwadniania olejów w 

separatorach

130501E40.30.A0723683796521599741RCEkoenergia Sp. z 

o.o.

 7,4200

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  655,7650

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  0,2520

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  6 026,1720

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  16,1900

Inne niewymienione odpady130899  130,4930

Stężone uwodnione odpady 

ciekłe (np. koncentraty) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161003  35,4200  0,3540
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Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

0402090703643489371600897FIRMA USŁUGOWA 

"ATRA" Krzysztof 

Pardela

 2,8600

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  8,1200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,7000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  4,4400

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0300

Zużyte opony160103  6,4200

Inne niewymienione odpady160199  2,6000

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  20,3200

Drewno170201  208,2400

Odpadowa papa170380  55,4600

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  3,1000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  105,9600

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  0,1400

Odpady ulegające biodegradacji200201  0,7200

Odpady wielkogabarytowe200307  51,2800

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  290,1600

Popioły lotne z węgla1001021520589065732497617P.P.H.U. STILMAR 

MICHAŁ DOBRZYŃSKI

 36,3000

Zgorzelina walcownicza100210  988,0400

Zgary z wytopu inne niż 

wymienione w 10 03 15

100316  1 513,7070

Zgary i żużle odlewnicze101003  0,8050

Inne niewymienione odpady101099  214,6900

Popiół cynkowy110502  10,8620

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  1 199,7980
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Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  20,4340

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  492,6970

Inne niewymienione odpady120199  118,6720

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,8700

Opakowania z metali150104  2,6120

Metale nieżelazne160118  331,6080

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  155,1900

Miedź, brąz, mosiądz170401  45,9110

Aluminium170402  1 630,9310

Ołów170403  135,2440

Cynk170404  16,8500

Żelazo i stal170405  1 214,1990

Mieszaniny metali170407  27,9140

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  23,9200

Zeszklone odpady190401  70,2000

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  51,5200

Metale nieżelazne191203  78,5130

Metale200140

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2720755606410017026ZUPH Skup i Przerób 

Złomu Żelaznego 

Grzegorz Ulbrych

 9,9850

Metale żelazne160117  18,7650

Żelazo i stal170405  2 742,7100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105DD20.40.Z1508500735730242161P.W. "REMIX" G. 

Kołodziej

 2,3550

Opakowania z drewna150103  1 849,0400

Opakowania z metali150104  2,1550

Drewno170201  0,0000

Mieszaniny metali170407  0,0000

Opakowania z papieru i tektury1501012766212486340252488RIANA 

BURDZIAŁOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 239,5400

Miedź, brąz, mosiądz170401  58,1000

Aluminium170402  86,2000

Ołów170403  1,9000

Cynk170404  2,0000

Żelazo i stal170405  13 040,6000
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101O90.02.Z2726163396421011079Firma Usług 

Komunalnych ZEF s.c. 

WIECZOREK ZENON, 

WIECZOREK PAWEŁ

 39,8000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  15,3000

Odpadowa papa170380  33,4400

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  11,5000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  241,6600

Odpady ulegające biodegradacji200201  5,5400

Odpady wielkogabarytowe200307  13,1200

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z0705718925531007894PHU MAGAZYN 

TOWARÓW 

MASOWYCH Artur 

Wandzel

 1,7000

Opakowania z metali150104  14,3000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,7000

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,5000

Aluminium170402  6,4000

Ołów170403  0,3000

Cynk170404  0,0040

Żelazo i stal170405  532,1000

Miedź, brąz, mosiądz170401G51.57.Z2723766806321055462PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "BARTEX" 

GRABOWSKI 

ANDRZEJ

 1,2850

Aluminium170402  3,1470

Żelazo i stal170405  159,4960

Opakowania z papieru i tektury1501011600619777542853180HAMBURGER 

RECYCLING POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 489,3150

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  11,7130
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Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  3,4600

Papier i tektura191201  29,8090

Opakowania z papieru i tektury1501013620241645532518846ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ 

JELEŚNIA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0110

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,9800

Opakowania z metali150104  0,3700

Opakowania ze szkła150107  0,8500

Zużyte opony160103  0,4800

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1,5600

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1,6640

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,3700

Odpady wielkogabarytowe200307  0,4800

Odpady tworzyw sztucznych0702132418716796312627516P.H.U ZŁOMMARK 

S.C. 

G.GOŁĘBIOWSKI, 

M.GOŁĘBIOWSKI

 1,7300

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0000

Aparaty fotograficzne 

jednorazowego użytku 

zawierające baterie wymienione 

w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 

03

090111  0,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0000

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,3300

Opakowania z papieru i tektury150101  48,7300
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  29,0020

Opakowania z metali150104  23,0640

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,3280

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0100

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0000

Filtry olejowe160107  0,0030

Metale nieżelazne160118  2,6850

Tworzywa sztuczne160119  0,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0150

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0150

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0600

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0000

Odpadowa papa170380  0,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1430

Aluminium170402  0,4500

Żelazo i stal170405  5,0550

Mieszaniny metali170407  0,0000
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Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,0000

Papier i tektura191201  2,0750

Odpady wielkogabarytowe200307  0,9540

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012418694416342775523CEEPORT spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

 275,6300

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,3010

Aluminium170402  0,7710

Żelazo i stal170405  4 984,8370

Zgary inne niż wymienione w 10 

05 10

1005112432149516452537291HEMARPOL TRADE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMNADYTOWA

 2,7160

Zgary i żużle odlewnicze101003  23,1910

Cynk twardy110501  42,8200

Popiół cynkowy110502  126,8830

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  783,7730

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  25,3800

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1 841,8950

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  196,8610

Inne niewymienione odpady120199  6,3710

Opakowania z metali150104  38,8140

Metale żelazne160117  606,5160

Metale nieżelazne160118  2 929,3320

Inne niewymienione elementy160122  291,2380

Inne niewymienione odpady160199  7,9900

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  57,6680

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  283,6510

Inne baterie i akumulatory160605  2,2940

Miedź, brąz, mosiądz170401  9 780,4760

Aluminium170402  7 355,1540

Ołów170403  573,8740

Cynk170404  380,8510
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Żelazo i stal170405  4 366,5530

Cyna170406  2,0730

Mieszaniny metali170407  3 104,1530

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  25 080,6190

Odpady żelaza i stali191001  72,6100

Odpady metali nieżelaznych191002  448,9550

Metale żelazne191202  9 530,5040

Metale nieżelazne191203  30 655,3690

Tworzywa sztuczne i guma191204  14 503,5840

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1 207,6020

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  24,2000

Metale200140  695,2620

Opakowania z papieru i tektury1501011503708935732244750Częstochowskie 

Przedsiebiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o.

 4,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  11,5000

Opakowania z metali150104  0,3000

Opakowania ze szkła150107  2,8000

Zużyte opony160103  29,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  148,4000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  0,0000

Szkło170202  11,5000

Szkło200102  0,0000

Urządzenia zawierające freony200123  18,7700

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  1,0000

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  6,5800
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Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  6,0000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  41,8600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  30,8100

Metale200140  0,6000

Odpady ulegające biodegradacji200201  535,6000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  0,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  259,5000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701012780511636491928788Wiesław Walaszek  0,6600

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,8600

Aluminium170402  0,9200

Cynk170404  3,2100

Żelazo i stal170405  316,4900

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110G51.21.Z0707799605481025096Chempest Ogrodzona 

Edward Spratek

 0,6500

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z2706523486530001921PHU HEKTOR Jacek 

Górecki

 80,3270

Opakowania z metali150104  17,6160

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4060

Żelazo i stal170405  0,8000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,8850

Metale200140  311,0760
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Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222G51.57.Z0700994035531074293Firma 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowa "BŁACHUT"

 88,5010

Odpady tworzyw sztucznych070213  8,5640

Opakowania z papieru i tektury150101  138,2160

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  123,6770

Opakowania z metali150104  28,1700

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  15,0900

Opakowania ze szkła150107  225,8130

Tworzywa sztuczne160119  2,6560

Szkło160120  4,1750

Inne niewymienione elementy160122  10,1460

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4,7200

Aluminium170402  0,9750

Żelazo i stal170405  0,5100

Tworzywa sztuczne i guma191204  16,8000

Szkło191205  23,3830

Tekstylia191208  0,7900

Szkło200102  25,2000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  6,5330

Żelazo i stal170405DJ27.42.Z0035360666340250259"3K" Sp. J. J.P.A. 

Kucharczyk

 4,6910

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

1001012414916466443450604Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami 

Sp. z o.o.

 1 685,1800

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,9800

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  926,1800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  10,3400

Zużyte opony160103  31,2600
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1 623,4800

Tekstylia200111  48,1600

Kwasy200114  0,0200

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0600

Urządzenia zawierające freony200123  8,4400

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  8,2600

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  5,7200

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0200

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  4,4600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  10,9800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  12,6800

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  2 480,2400

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 951,1200

Odpady wielkogabarytowe200307  1 097,3800

Odpady tworzyw sztucznych0702132722291346441008057PPHU WTÓRMEX 

BEATA BOŻEK

 1,0000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  4,5000

Inne niewymienione odpady070299  18,3300

Wybrakowane wyroby101382  0,9000

4064



Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  45,7100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  11,5400

Inne niewymienione odpady160199  42,4000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  155,2000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  604,4300

Odpadowa papa170380  11,4500

Żelazo i stal170405  53,9700

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  2,2000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  12,2000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.57.Z2727870066381006415P.P.T.U.H 

DROMADER

 0,6560

Opakowania z papieru i tektury150101  1,3660

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,1030

Opakowania z metali150104  0,8950

Zużyte opony160103  1,1900

Filtry olejowe160107  0,0500

Metale żelazne160117  2,0950

Metale nieżelazne160118  0,9720

Tworzywa sztuczne160119  1,2200

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,5500

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,0420

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,2250

Aluminium170402  0,5080

Żelazo i stal170405  34,0920

Papier i tektura191201  1,6600
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201013630834246451336544MAK Marcin 

Wieczorek

 1 848,1000

Opakowania z metali150104  15,1000

Opakowania wielomateriałowe150105  4,8300

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  12,4700

Metale żelazne160117  2,4500

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,8400

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  356,7500

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,5770

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,8480

Aluminium170402  34,1260

Ołów170403  0,3830

Cynk170404  0,5840

Żelazo i stal170405  690,6100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,5100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

0301042418181079372638784EKO-WTÓR 

JAKUBIEC Sp. z o.o. 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 1,0650

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  3,1860

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  422,3450

Odpady tworzyw sztucznych070213  41,5660

Inne cząstki stałe niż 

wymienione w 10 10 11

101012  6,5600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  2 618,9920

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 160,2720

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  12,1900

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  44,0800
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Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  44,5200

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,0250

Opakowania z papieru i tektury150101  6 983,6710

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 679,4830

Opakowania z drewna150103  76,3700

Opakowania z metali150104  131,6550

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  29,2200

Opakowania ze szkła150107  696,6910

Metale żelazne160117  583,4800

Metale nieżelazne160118  92,1390

Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

160209  2,3900

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,1700

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,8850

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  141,6530

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  8,9290

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0850

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,2760

Inne baterie i akumulatory160605  1,1010

Drewno170201  34,6600

Szkło170202  42,3600

Tworzywa sztuczne170203  0,1980

Miedź, brąz, mosiądz170401  69,1760

Aluminium170402  290,6800

Ołów170403  0,9370

Cynk170404  1,4490

Żelazo i stal170405  5 411,8410

Cyna170406  1,2350

Mieszaniny metali170407  61,1060

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  57,8630

Papier i tektura191201  861,4330
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Metale żelazne191202  346,7020

Metale nieżelazne191203  8,4800

Tworzywa sztuczne i guma191204  16,1460

Papier i tektura200101  1 549,2910

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0340

Urządzenia zawierające freony200123  7,3700

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1270

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  8,4530

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  8,9040

Metale200140  195,3550

Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0915628625562125117POLOmarket Sp. z o. 

o.

 2 657,1200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  194,2770

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2404016359691454664Firma 

Handlowa-Usługowa 

"STALMET" A. Łuczak, 

M. Łuczak S.C.

 0,2030

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,3630

Opakowania z papieru i tektury150101  55,8710

Opakowania z metali150104  39,5830

Metale żelazne160117  12,0000

Metale nieżelazne160118  16,0560

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,6810

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  23,5980

Miedź, brąz, mosiądz170401  42,9020

Aluminium170402  65,7680

Ołów170403  2,5690

Cynk170404  2,4010

Żelazo i stal170405  2 551,0000

Cyna170406  0,0320

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,4570
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Papier i tektura191201  48,6110

Metale żelazne160117241929226PRZEDSIĘBIĘBIORST

WO 

WIEOLBRANŻOWE 

EMABEG 

M.BOGACKA,E.BOGA

CKA,A.JABŁOŃSKA 

SPÓŁKA CYWILNA

 307,0050

Żelazo i stal170405  80,2400

Mieszaniny metali170407  5,0440

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701011503207255751383487Arkadiusz Mika 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo Handlowe 

"DOMAX"

 280,0000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  1 040,1000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  3 400,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012430420369492192894KERAMET POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 243,0000

Metale żelazne160117  28,8500

Żelazo i stal170405  602,3300

Metale żelazne191202  11,8000

Zgary i żużle odlewnicze1010032419252055742050384ANMAR S.C. MARCIN 

SŁOWIK,ANDRZEJ 

MROWIEC

 32,3400

Cynk twardy110501  90,3730

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  5 758,6510

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 760,7200

Opakowania z metali150104  237,9500

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,8630

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,2600

Aluminium170402  37,1260

Ołów170403  0,0220

Żelazo i stal170405  10 082,6980

Metale żelazne191202  81,1400

Metale nieżelazne191203  8,1600
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Zużyte opony1601034114953259230024523JMK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 57,9800

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222O90.02.Z3507340016781002059Firma Sinoma 

Krzysztof Oettingen

 30,1000

Inne niewymienione odpady070199  2,2000

Odpady tworzyw sztucznych070213  734,4000

Odpady proszków 

powlekających

080201  1,1000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0030

Inne niewymienione odpady080399  59,8000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  1,8000

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,1000

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  0,6800

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,1000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,4200

Opakowania z papieru i tektury150101  3 818,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  986,9000

Opakowania z metali150104  8,6000

Opakowania wielomateriałowe150105  18,0000

Opakowania ze szkła150107  1,6000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  14,8050
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Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  3,3550

Zużyte opony160103  4,2000

Filtry olejowe160107  0,0840

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0110

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,9000

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,9000

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,9000

Aluminium170402  9,7000

Cynk170404  1,1000

Żelazo i stal170405  254,6000

Mieszaniny metali170407  0,1000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,7000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  3,9000

Papier i tektura191201  7,3000

Urządzenia zawierające freony200123  0,3400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,1700

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  4,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z2728378916391009088SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH JERZY 

CIECHANOWICZ

 0,8596

Opakowania z papieru i tektury150101  39,1910

Opakowania z metali150104  11,2551
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Zużyte opony160103  0,7200

Metale żelazne160117  0,9650

Metale nieżelazne160118  2,6451

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0400

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  20,9886

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  17,4900

Gruz ceglany170102  89,6200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  365,0400

Tworzywa sztuczne170203  3,5200

Odpadowa papa170380  20,0900

Miedź, brąz, mosiądz170401  32,2565

Aluminium170402  32,8075

Ołów170403  0,9750

Cynk170404  1,2884

Żelazo i stal170405  1 438,9192

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  3,2000

Papier i tektura191201  35,0460

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  6,0340

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,2700

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  5,2700

Odpady ulegające biodegradacji200201  0,3000

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  5,4400

Odpady wielkogabarytowe200307  0,5400

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601040705907195480016310BASCAR 

BOGUSŁAWA 

KABIESZ

 1 612,2250

Metale żelazne160117  0,1770
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Metale nieżelazne160118  0,0090

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0250

Żelazo i stal170405  0,0630

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106N85.11.Z0003082582220685722Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej Szpital Nr 2 

im.dr Tadeusza 

Boczonia

 42,9000

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  114,1250

Wybrakowane wyroby żeliwne1009802701619466420400519Skup Surowców 

Wtórnych KLIMALA 

ZBIGNIEW

 100,0500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  197,4100

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,7170

Aluminium170402  2,2310

Żelazo i stal170405  5 357,3630

Metale żelazne1601173637060326491517803PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE ECO 

AUTO KRZYSZTOF 

BIŁKA

 1 580,5980

Metale nieżelazne160118  84,8170

Miedź, brąz, mosiądz170401  22,5530

Aluminium170402  58,9060

Ołów170403  0,0960

Cynk170404  3,1310

Mieszaniny metali170407  3,3241

Urobek z pogłębiania 

zawierający lub 

zanieczyszczony substancjami 

niebezpiecznymi

170505  3 245,7480

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105277929770EUREN Sp. z o. o.  773,5700

Zgary i żużle odlewnicze101003  36,5810

Cynk twardy110501  41,2870

Popiół cynkowy110502  167,7340

Inne niewymienione odpady110599  10,3200

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,7270

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1,1170

Miedź, brąz, mosiądz170401  33,9370
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Aluminium170402  93,4470

Ołów170403  4,5440

Cynk170404  4,3620

Żelazo i stal170405  4,2390

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  8,9800

Metale nieżelazne191203  58,2290

Opakowania z metali1501042778021996511321346MARMETAL MARIA 

ŚMIETANA

 1,1580

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,5030

Aluminium170402  1,1810

Ołów170403  0,2070

Cynk170404  0,0550

Żelazo i stal170405  2,8150

Opakowania z papieru i tektury1501012412796916451851051FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA EKOLOGIK 

MACIEJ MUSZYŃSKI

 1,1800

Opakowania z metali150104  0,8400

Papier i tektura191201  312,5800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z1520770455751498405MIROMARK-OBRÓT 

SUROWCAMI 

WTÓRNYMI 

MIROSŁAW KLYTA

 437,0100

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  46,6400

Opakowania z papieru i tektury150101  5,1200

Opakowania z metali150104  1 884,9060

Metale żelazne160117  4 051,4070

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,5960

Aluminium170402  1,1840

Ołów170403  0,0980

Cynk170404  0,0320

Żelazo i stal170405  9 343,7600

Odpady żelaza i stali191001  299,4600

Metale żelazne191202  597,8800

Metale200140  0,9300

Popiół cynkowy1105021506316035770400376SŁOTZŁOM 

SŁOCIŃSCY Sp.J.

 39,8900

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  516,3500

Metale żelazne160117  247,8100

Aluminium170402  0,5300

Żelazo i stal170405  2 734,3000
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Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3500

Odpady tworzyw sztucznych070213G51.57.Z0727469309371032074Piotr Węgrzynkiewicz - 

Pośrednictwo 

Handlowe i Obrót 

Surowcami Wtórnymi

 0,5800

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  689,7900

Opakowania z papieru i tektury150101  34,9400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  17,2800

Metale żelazne160117  441,5900

Metale nieżelazne160118  92,0600

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,8300

Aluminium170402  109,8100

Żelazo i stal170405  8,7600

Metale nieżelazne191203  42,6700

Metale200140  157,7800

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

1501062414237805482606754ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

CIESZYNIE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,2600

Opakowania ze szkła150107  1,7460

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,1440

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0710

Zużyte opony160103  12,0800

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0050
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1460

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0040

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  134,7800

Gruz ceglany170102  23,1600

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  12,0800

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  53,5400

Smoła i produkty smołowe170303  1,2600

Odpadowa papa170380  10,1400

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,7200

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  201,8800

Papier i tektura200101  4,1200

Szkło200102  1,1800

Rozpuszczalniki200113  0,0020

Alkalia200115  0,2840

Środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. 

herbicydy, insektycydy)

200119  0,0140

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0370

Urządzenia zawierające freony200123  2,2800

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  0,3850

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,0060
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Detergenty zawierające 

substancje niebezpieczne

200129  0,0150

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,0310

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,7800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  6,8220

Odpady ulegające biodegradacji200201  205,9200

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  12,5600

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  28,8200

Odpady wielkogabarytowe200307  217,9600

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

0702803611463919492200808GUMAPOL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 242,2750

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  46,4600

Zużyte opony160103  3 116,0150

Tworzywa sztuczne i guma191204  2 595,7510

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  24,0000

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

1608010119985185271304996SAFINA-POL Sp. z 

o.o.

 6,9410

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z2783031856271350287PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE KALIMEX 

JASIŃSKI TADEUSZ

 145,8000

Opakowania z metali150104  10,3000
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  7,2000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,5740

Miedź, brąz, mosiądz170401  16,8000

Aluminium170402  41,3000

Ołów170403  0,2000

Cynk170404  0,9000

Żelazo i stal170405  4 036,0000

Mieszaniny metali170407  11,6000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  8,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401G50.20.A2701444686371072652TRANS-REM-BUD 

Firma 

Transportowo-Handlow

a Janusz Ibek

 0,5360

Aluminium170402  3,1310

Ołów170403  0,2270

Cynk170404  3,6680

Żelazo i stal170405  166,8830

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

0402223684332546511722329ZAKŁAD KOMUNALNY 

ŻORY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 92,3000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,0200

Opakowania z papieru i tektury150101  49,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  29,8000

Opakowania ze szkła150107  23,5000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,5240

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0900
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Zużyte opony160103  2,4000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0900

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1450

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,2000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  108,5000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  406,6000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  7,7000

Odpadowa papa170380  20,1000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  46,9000

Skratki190801  305,5000

Zawartość piaskowników190802  97,6000

Papier i tektura200101  188,8000

Tekstylia200111  11,1000

Urządzenia zawierające freony200123  0,6000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,1000

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  11,4000

Tworzywa sztuczne200139  0,4000

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  76,3000

Odpady ulegające biodegradacji200201  33,6000

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  270,5000

4079



Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  1 615,0000

Odpady z targowisk200302  145,3000

Odpady wielkogabarytowe200307  20,5000

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  0,2000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

1001010700240785480077754ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ W 

STRUMIENIU

 140,0000

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020203O90.02.Z2769196346272400372STAROL Sp. z o.o.  3 591,4300

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020204  341,4000  75,1080

Inne niewymienione odpady020299  54,2400

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  15,4950

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020305  1 486,4800  202,3820

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  235,5800

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  140,3010

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  146,2200

Szlamy z odbarwiania 

makulatury

030305  2 474,4600  247,4460

Odpady z włókna, szlamy z 

włókien, wypełniaczy i powłok 

pochodzące z mechanicznej 

separacji

030310  155,7000

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 03 03 10

030311  44,0500

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  219,7200

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  157,7800
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Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

050109  51,5370

Kwas siarkowy i siarkawy060101  67,7810

Wodorotlenek sodowy i 

potasowy

060204  119,8360

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070101  10,8510

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  15,4000

Inne niewymienione odpady070199  3 798,8650

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  2,4000

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  0,1800

Odpady tworzyw sztucznych070213  37,4300

Inne niewymienione odpady070299  270,6900

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  176,3600

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  128,7760

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  9,5300

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  34,1940

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  2,5600

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  71,7850
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Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  31,0450

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  127,7020

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  0,1500

Żużle odlewnicze100903  9 692,5200

Rdzenie i formy odlewnicze 

przed procesem odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 05

100906  2 074,9800

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908  14 163,7380

Odpady zawierające kwasy 

inne niż wymienione w 11 01 05

110106  636,2400

Alkalia trawiące110107  464,8510

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  25,6020

Wody popłuczne inne niż 

wymienione w 11 01 11

110112  55,2400

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  372,5100

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  411,4400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  6,1950

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  3,7090

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0150

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,1840

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  8 603,3100

Odpady spawalnicze120113  0,1330

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  443,7300
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Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  20,5000

Wodne ciecze myjące120301  218,6980  19,6830

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  14,9000

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  71,5910

Inne oleje hydrauliczne130113  9,4900

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  216,9600

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  11,7000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  348,7600

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  1,6200

Syntetyczne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła inne niż 

wymienione w 13 03 01

130308  0,3680

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  0,0500

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  35,0000

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  0,3200

Inne emulsje130802  5,5200

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  7,3470

Opakowania z papieru i tektury150101  3 042,0300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  635,5160

Opakowania z drewna150103  1 603,1070

Opakowania z metali150104  35,7140

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  115,0600
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  3,8240

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  8,4240

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  53,7500

Zużyte opony160103  35,8900

Metale żelazne160117  17,9740

Tworzywa sztuczne160119  0,1930

Szkło160120  22,4000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0460

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,9450

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,7230

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2200

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  5,0000

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  65,3800
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Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  544,0300

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,5810

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,0800

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,7000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  8,8650

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0210

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,5190

Inne baterie i akumulatory160605  0,1170

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  340,4720  40,8570

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  74,2100  36,3630

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1,6000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  0,9000

Żelazo i stal170405  82,2550

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0110

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  21,9400

Skratki190801  37,9000

Zawartość piaskowników190802  9,3000

Szlamy z biologicznego 

oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812  390,9500  70,3710
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Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  1,0100  0,2930

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  7 186,4000

Urządzenia zawierające freony200123  0,5810

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

200131  0,6000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,3100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,9390

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,3210

Opakowania z metali1501043809554286252465983MATEUSZ GAN 

"JOWISZ"

 0,0770

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,3120

Aluminium170402  0,6450

Ołów170403  0,1180

Żelazo i stal170405  6,0910

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307O90.02.Z2727588106480000290Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

 28,7000

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 03 03 10

030311  5,4000

Inne niewymienione odpady030399  19,0000

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  38,9000

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  140,4000

Odpady tworzyw sztucznych070213  3,4000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  36,8000

Inne niewymienione odpady070299  152,8000
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Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,9800

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,1000

Inne niewymienione odpady080399  19,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  8,6000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  290,1000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  740,0000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1 400,0000

Opakowania ze szkła150107  54,0000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  11,2200

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,1320

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,2000

Zużyte opony160103  209,0000

Metale żelazne160117  7,5000

Tworzywa sztuczne160119  0,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0420
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,4000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0000

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  1,6000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1,7000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  10 979,9000

Szkło170202  0,2000

Tworzywa sztuczne170203  0,0000

Odpadowa papa170380  23,5000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  2,4000

Tworzywa sztuczne i guma191204  2 382,1000

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  3 069,2000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  618,6000

Odzież200110  0,3000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0000

Urządzenia zawierające freony200123  2,4000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  8,6000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,6000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  9,5410
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  23,2000

Tworzywa sztuczne200139  96,1000

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  637,9000

Odpady wielkogabarytowe200307  485,6000

Żelazo i stal1704052700063876251008723Firma Handlowa 

STELMAX Piotr 

Stelmach

 17,7600

Inne niewymienione odpady060399DK29.56.B1503901115731709431PU-H CENTER Edyta 

Sołtys

 0,2800

Zgorzelina walcownicza100210  90,5200

Żużle odlewnicze100903  13,7800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  6,6800

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  243,1000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1,8200

Odpady spawalnicze120113  20,1800

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  19,4700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  37,3400

Opakowania z metali150104  15 922,9270

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,9600

Zużyte opony160103  5,3900

Metale żelazne160117  24,2280

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,6600

Inne niewymienione odpady160799  5,2600

Tworzywa sztuczne170203  2,1000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0350

Aluminium170402  5,7150

Żelazo i stal170405  1 758,4910

Mieszaniny metali170407  1,5110
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Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  4,2000

Odpady żelaza i stali191001  18,0850

Metale żelazne191202  17 828,1760

Metale nieżelazne191203  96,7830

Tworzywa sztuczne i guma191204  22,0600

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  602,6200

Inne niewymienione odpady100299DN37.10.Z0925003505562304251CRONIMET PL Sp. z 

o.o.

 603,6680

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  98,2800

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  391,2850  371,7210

Metale nieżelazne160118  27,5560

Miedź, brąz, mosiądz170401  73,5600

Aluminium170402  12,0000

Cynk170404  3,6000

Żelazo i stal170405  506,1300

Mieszaniny metali170407  59,3440

Odpady żelaza i stali191001  2 780,8800

Metale żelazne191202  2 598,7610

Metale nieżelazne191203  17,4600

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z0166380555213114842RHEUS LOGISTICS 

DATA OFFICE 

SPÓŁKA Z O.O. 

(dawniej REMONDIS 

DATA OFFICE 

SPÓŁKA Z.O.O )

 60,3000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,3000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4,2200

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2550

Inne baterie i akumulatory160605  0,0050

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,2840

Papier i tektura191201  42,8800
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Odpady tworzyw sztucznych0702131502923195730013733Wytwórnia Włóknin 

Technicznych Zbigniew 

Hamala

 71,1000

Opakowania z papieru i tektury150101150594747SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH 

WIESŁAW 

GREMBECKI

 56,1140

Opakowania z metali150104  23,2600

Miedź, brąz, mosiądz170401  31,5060

Aluminium170402  47,2680

Ołów170403  1,9150

Cynk170404  2,9050

Żelazo i stal170405  845,0300

Cyna170406  2,0610

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012906534806621046800JAROSŁAW TURCZYN 

TUREX

 0,6130

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,2300

Opakowania z papieru i tektury150101  10,1900

Opakowania z metali150104  12,7080

Metale nieżelazne160118  0,0020

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,8430

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  19,9500

Miedź, brąz, mosiądz170401  79,5680

Aluminium170402  83,5910

Ołów170403  11,8220

Cynk170404  5,9040

Żelazo i stal170405  2 314,5690

Cyna170406  0,0800

Mieszaniny metali170407  1,0480

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0220

Papier i tektura200101  199,7690

Urządzenia zawierające freony200123  4,9760

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,3570

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,9090
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101DN37.10.Z240763864GLINMET KRZYSZTOF 

JANOSZEK

 69,3420

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  2,9800

Inne niewymienione odpady120199  1 257,6300

Opakowania z metali150104  6,6320

Miedź, brąz, mosiądz170401  12,2360

Aluminium170402  29,7600

Ołów170403  0,6170

Cynk170404  0,4480

Żelazo i stal170405  1 287,5969

Mieszaniny metali170407  1,5200

Metale nieżelazne191203  0,5050

Miedź, brąz, mosiądz170401G51.57.Z2783443566412331703AL-MET Paweł Kunicki  3,2325

Aluminium170402  15,3185

Ołów170403  0,1895

Cynk170404  0,4750

Żelazo i stal170405  104,7000

Papier i tektura200101  24,5300

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201043619991428522614633ARW BALTIC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 19,3200

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  632,3900

Odpady tworzyw sztucznych070213  335,2400

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  3 148,6000

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  307,8900

Odpady proszków 

powlekających

080201  41,7400

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  6,0800

Opakowania z papieru i tektury150101  190,7500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  175,8310

Opakowania wielomateriałowe150105  5,1200

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  174,4100
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  16,2700

Tworzywa sztuczne170203  747,8170

Lekka frakcja i pyły inne niż 

wymienione w 19 10 03

191004  704,7600

Tworzywa sztuczne i guma191204  32 386,3600

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  139,8600

Tekstylia191208  367,2800

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  3 035,6860

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  7 461,3950

Odpady wielkogabarytowe200307  34,6800

Dział 4. Gospodarowanie odpadami

a) Odzysk w instalacji lub urządzeniach

Masa odpadów poddana odzyskowi [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów

Rodzaj odpadówKod 

odpadów

ProcesPosiadacz odpadów

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, 

stalownicze)

100201R5Tercharpol Sp. z o.o., 

Siemianowice Śląskie

 41 445,6900

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  44,0000

Gruz ceglany170102  113,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  84,5000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  1 487,3000

suma  43 174,4900

OGÓŁEM  43 174,4900

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108R3Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

w Świętochłowicach, 

Świętochłowice

 575,9400
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Odpady ulegające biodegradacji200201  3 342,8700

suma  3 918,8100

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  179,4900

Gruz ceglany170102  4 142,6700

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  568,3200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  500,6600

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  70,9600

suma  5 462,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R12  145,9700

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  261,8400

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  3 933,9800

Odpady wielkogabarytowe200307  970,1300

suma  5 311,9200

OGÓŁEM  14 692,8300

Odpady tworzyw sztucznych070213R3T.M.T. - PLAST s.c. 

Tadeusz, Mariusz, 

Tomasz Gurtman, 

Częstochowa

 25,4000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  333,9660

Tworzywa sztuczne160119  0,1980

suma  359,5640

OGÓŁEM  359,5640

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1WOLF SYSTEM Sp. z 

o.o., Siemianowice 

Śląskie

 176,4000

suma  176,4000

OGÓŁEM  176,4000

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, 

stalownicze)

100201R5HARSCO METALS 

POLSKA Sp. z o.o., 

Zawiercie

 216 285,5100

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  1 255,0000

suma  217 540,5100

OGÓŁEM  217 540,5100

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103R4WALCOWNIA METALI 

NIEŻELAZNYCH 

"ŁABĘDY" SPÓŁKA 

AKCYJNA, Gliwice

 856,5330
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Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  22,1820

Metale nieżelazne160118  64,1840

Miedź, brąz, mosiądz170401  3 688,4530

Aluminium170402  3,8550

Ołów170403  2,5010

Cynk170404  61,9690

Żelazo i stal170405  2,6320

Cyna170406  2,3540

Odpady metali nieżelaznych191002  1,6270

Metale nieżelazne191203  135,8840

suma  4 842,1740

OGÓŁEM  4 842,1740

Miedź, brąz, mosiądz170401R4PW BUDMET Nocoń 

Zygmunt, Nocoń 

Grażyna, Nocoń Adam, 

Nocoń Dariusz, Czeladź

 0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,5000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Zakład Skupu i Przerobu 

Surowców Wtórnych 

Transport  PŁASZCZYK 

STANISŁAW, Ruda 

Śląska

 1 201,7950

suma  1 201,7950

OGÓŁEM  1 201,7950

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R5KOCOT ANDRZEJ 

P.P.H.U. ANKOPOL, 

MYSŁOWICE

 953,0460

suma  953,0460

OGÓŁEM  953,0460

Odpady tworzyw sztucznych070213R12ECON TRADER 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Wojkowice

 1,9400

Opakowania z papieru i tektury150101  1 222,8800

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  2 446,6600

Opakowania z metali150104  246,0000

Opakowania wielomateriałowe150105  80,4200

Opakowania ze szkła150107  101,2200
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Tworzywa sztuczne i guma191204  48,2800

suma  4 147,4000

OGÓŁEM  4 147,4000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PPHU "MEBLE 

WRZOSOWA" Andrzej 

Woźniakowski, 

Wrzosowa

 2,1000

suma  2,1000

OGÓŁEM  2,1000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3EKO-WTÓR Sp.zo.o, 

Wilamowice

 6 053,2000

suma  6 053,2000

OGÓŁEM  6 053,2000

Zbiorniki na gaz skroplony160116R4METALIK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

ŻYWIEC

 0,0030

Metale żelazne160117  0,6000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0030

Aluminium170402  0,3440

Żelazo i stal170405  2,1920

Metale żelazne191202  0,0040

suma  3,1460

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12  895,0590

suma  895,0590

OGÓŁEM  898,2050

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, 

stalownicze)

100201R5TMS International 

Poland Sp. z o.o.(TUBE 

CITY IMS POLAND SP 

Z O O), Dąbrowa 

Górnicza

 836 319,0000

suma  836 319,0000

Zgorzelina walcownicza100210R12  9,4900

Inne niewymienione odpady100299  19 595,2800

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  32 271,7600

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  9 174,3300

Odpady spawalnicze120113  93,9800

Inne niewymienione odpady120199  5 219,9600

Opakowania z metali150104  290,6600
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Metale żelazne160117  5 559,0900

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,9200

Żelazo i stal170405  54 084,8400

Mieszaniny metali170407  25,3600

Metale żelazne191202  2 780,6800

Metale200140  235,4500

suma  129 343,8000

OGÓŁEM  965 662,8000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5HOSSA Sp. z o.o., 

RYBNIK

 22,8000

Gruz ceglany170102  9,3000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  8,5000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  2 529,8000

suma  2 570,4000

OGÓŁEM  2 570,4000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5P.P.H.U. MEGA-TRANS 

Sp. z o.o., MYSZKÓW

 1,4000

suma  1,4000

OGÓŁEM  1,4000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FUH Punkt Skupu Złomu 

Sybila Kik-Maślanka, 

Ruda Śląska

 151,3670

suma  151,3670

OGÓŁEM  151,3670

Zgary i żużle odlewnicze101003R5"AVICO" ALEKSANDRA 

GIDZIELA-GROCHOWIN

A, BLACHOWNIA

 1 099,0000

Cynk170404  0,0000

Żelazo i stal170405  241,0000

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  22,5000

Odpady żelaza i stali191001  168,0000

Metale żelazne191202  136,0000

suma  1 666,5000

OGÓŁEM  1 666,5000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R5Kopalnie Surowców 

Skalnych w Bartnicy Sp. 

z o.o., Świerki

 12 947,7000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  1,5000

suma  12 949,2000
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OGÓŁEM  12 949,2000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PREMEDIA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Tarnowskie 

Góry

 143,6350

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  94,2490

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  16,3560

Tworzywa sztuczne170203  53,3980

Tworzywa sztuczne i guma191204  6,9700

suma  314,6080

OGÓŁEM  314,6080

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216R12ZEUSMET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

Siemianowice Śląskie

 880,1170

Miedź, brąz, mosiądz170401  23,7600

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  257,9000

Metale nieżelazne191203  1 151,4130

suma  2 313,1900

OGÓŁEM  2 313,1900

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222R12KAPADORA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, ŻORY

 14,2400

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  355,4000

Inne niewymienione odpady070299  253,8310

Opakowania z papieru i tektury150101  23,8400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  2 000,0000

Opakowania z drewna150103  7,8000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  13,0800

Zużyte opony160103  2,6200

Inne niewymienione elementy160122  10,9800

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  112,9810

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  0,0160

Tworzywa sztuczne i guma191204  9 159,2300

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  2,0900

Tekstylia191208  156,7500
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suma  12 112,8580

OGÓŁEM  12 112,8580

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R3ZOWER Sp. z o.o., 

Czerwionka-Leszczyny

 1 168 457,1140

suma  1 168 457,1140

OGÓŁEM  1 168 457,1140

Odpady spawalnicze120113R5"EMA - BRZEZIE" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Racibórz

 10,0780

Gruz ceglany170102  15,9000

suma  25,9780

OGÓŁEM  25,9780

Opakowania wielomateriałowe150105R3GRUPA POLSKA 

FIRMA 

PALETOWA-PRODUKC

JA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, DĄBROWA 

GÓRNICZA

 1 234,0000

suma  1 234,0000

OGÓŁEM  1 234,0000

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R12ANPOL Marek 

Ponikiewski, 

Bielsko-Biała

 6,5050

Opakowania z metali150104  5,0880

Żelazo i stal170405  11,2680

suma  22,8610

OGÓŁEM  22,8610

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307R3HILKIM Sp. z o.o., 

Świętochłowice

 1 044,9000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 10 01 20

100121  1 455,8000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  41 233,9000

Skratki190801  4 679,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  52 327,8000  10 754,6000

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

190812  594,8000  196,3000

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  11 502,3000  2 732,9000
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Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  153,6000

Osady z klarowania wody190902  33,5000  7,0000

suma  113 025,7000  13 690,8000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102R4  18,2000

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  88,4000

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  219,0000

suma  325,6000

Popioły lotne z węgla100102R5  209,8000

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124  18 309,4000

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  12 658,9000

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż 

wymienione w 10 02 11

100212  36,4000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  18 064,1000

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 

09

100910  662,3000

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11100912  40,0000

Cząstki i pyły101105  27,8000

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  10,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  374,6000

Zawartość piaskowników190802  3 751,1000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  4 265,4000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  1 101,1000

suma  59 510,9000

OGÓŁEM  172 862,2000  13 690,8000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R3DALGUM Sp. z o.o., 

Chudów

 1 340,2000

Inne niewymienione odpady070299  490,8000

suma  1 831,0000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R13  161,5000

Inne niewymienione odpady070299  60,1000

suma  221,6000

OGÓŁEM  2 052,6000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO-KRAM Spółka 

Cywilna, Rybarzowice

 497,2190
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  13,4000

suma  510,6190

OGÓŁEM  510,6190

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5IT O.Ś. Sp. z o.o., 

Warszawa

 2 165,7800

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  4 246,2200

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  12 708,6600

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  19 046,2600

suma  38 166,9200

OGÓŁEM  38 166,9200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3P.P.H.U. FOLMET Sp. 

J., Sosnowiec

 501,7100

Tworzywa sztuczne i guma191204  30,0200

suma  531,7300

OGÓŁEM  531,7300

Odpady tworzyw sztucznych070213R3Przedsiębiorstwo Farb 

Przemysłowych 

"PROCHEM" Sp. z o.o. 

w Kłomnicach, Kłomnice

 2,4500

suma  2,4500

OGÓŁEM  2,4500

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106R12AUTO-HANDEL 

BEDNARZ KAZIMIERZ, 

ZAWIERCIE

 154,7450

suma  154,7450

OGÓŁEM  154,7450

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R3Przedsiębiorstwo 

Inżynierii Miejskiej Sp. z 

o.o., 

Czechowice-Dziedzice

 5 851,8600  117,0400

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020705  9,1500  0,1800

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  6,0000  0,0600

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  845,6080

Inne niewymienione odpady190899  5,9600  0,1200

suma  6 718,5780  117,4000

OGÓŁEM  6 718,5780  117,4000
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1SED-Ja Sp. z o.o., 

Międzyrzecze Górne

 10,4000

suma  10,4000

OGÓŁEM  10,4000

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213R12CENTRUM UTYLIZACJI 

LUKDAR SPÓŁKA 

CYWILNA DARIUSZ 

BROŻEK, ŁUKASZ 

STAŚKIEWICZ, 

CHORZÓW

 35,2840

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  363,8640

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  34,7250

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  80,1260

Odpady wielkogabarytowe200307  62,5020

suma  576,5010

OGÓŁEM  576,5010

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R3Zakład Gospodarki 

Odpadami S.A., 

Bielsko-Biała

 1,1000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  147,0800

Opakowania z drewna150103  17,2800

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  0,3200

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  14,7200

Drewno170201  99,7200

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  17 163,2700

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138  71,2000

Odpady ulegające biodegradacji200201  7 118,7400

suma  24 633,4300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  381,6800

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze 

współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

100115  7,0400

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 

09

101010  0,0800

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  39,3400
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Zużyte opony160103  59,9000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4 295,0200

Gruz ceglany170102  1 197,2600

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  7,4800

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  5 214,1400

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  95,8000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  1 646,1800

Szkło191205  999,0600

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  11 438,3000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  57,5600

suma  25 438,8400

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R10  537,2800

suma  537,2800

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R11  11 646,4600

suma  11 646,4600

Opakowania z papieru i tektury150101R12  459,6500

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  552,7200

Opakowania z metali150104  26,6200

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  5 480,4100

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  2 418,1600

Inne niewymienione odpady170182  0,8600

Tworzywa sztuczne170203  172,0000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  7 580,4600

Tworzywa sztuczne i guma191204  245,7600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  88,9600

Papier i tektura200101  856,9000

Szkło200102  1 544,0200

Odzież200110  142,2200

Tekstylia200111  2,5800

Tworzywa sztuczne200139  14,5200
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Metale200140  49,3600

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  25 977,7800

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  152,7000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  18 324,2400

Odpady z targowisk200302  51,1200

Odpady wielkogabarytowe200307  4 999,8200

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  1 169,8000

suma  70 310,6600

OGÓŁEM  132 566,6700

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

METPOL Włodzimierz 

Załecki, Myszków

 144,8120

suma  144,8120

OGÓŁEM  144,8120

Opakowania z papieru i tektury150101R3DIL SUROWCE 

WTÓRNE Sp. z o.o., 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

Bielsko-Biała

 64,1900

Opakowania z drewna150103  38,7000

suma  102,8900

Żelazo i stal170405R4  39,5200

suma  39,5200

OGÓŁEM  142,4100

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304R12Remondis Sp. z o.o., 

Warszawa

 11,5000

Odpady tytoniowe020382  23,9000

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  79,1000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  36,5000

Inne niewymienione odpady030199  39,6000

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307  27,7000

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  21,2000

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  155,2000

Odpady tworzyw sztucznych070213  1 328,1000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  228,5000
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Inne niewymienione odpady070299  223,6000

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  0,0000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  20,6000

Opakowania z papieru i tektury150101  6 641,0300

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  6 741,2000

Opakowania z drewna150103  67,4000

Opakowania z metali150104  0,1000

Opakowania wielomateriałowe150105  48,9000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  10 282,8400

Opakowania ze szkła150107  143,6000

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  0,7000

Zużyte opony160103  14,3000

Tworzywa sztuczne160119  77,8000

Inne niewymienione elementy160122  21,4000

Inne niewymienione odpady160199  84,6000

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  737,3000

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  349,1000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  181,4000

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  235,2000

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  11,7000

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01168202  423,8000

Drewno170201  118,6000

Tworzywa sztuczne170203  65,9000

Odpadowa papa170380  69,5000

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  39,8000

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  6,7000

Zużyty węgiel aktywny190904  1,1000

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190905  30,3000

Papier i tektura191201  65,1000

Tworzywa sztuczne i guma191204  8 705,1000

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  3,4000

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  7 755,2000
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  36 517,2200

Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

198001  0,7400

Papier i tektura200101  9,5000

Szkło200102  2,6000

Odzież200110  11,7000

Tekstylia200111  25,1000

Tworzywa sztuczne200139  9,0000

Metale200140  1,1000

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  8 881,9000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  555,4000

Odpady z targowisk200302  26,7000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  1 206,8000

Odpady wielkogabarytowe200307  6 628,4000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  1 898,6000

suma  100 893,3300

OGÓŁEM  100 893,3300

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R12Arcelor Mittal Recykling 

Polska (dawniej do 

18.12.2018Przedsiębiors

two Przerobu Złomu 

SILSCRAP Sp. z o.o.), 

Warszawa

 1 666,2600

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  1 770,5500

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  0,1510

Opakowania z metali150104  1 230,2070

Metale żelazne160117  4 003,5900

Żelazo i stal170405  32 209,9670

Mieszaniny metali170407  32,5530

Metale200140  66,6460

suma  40 979,9240

OGÓŁEM  40 979,9240

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12K i A A.A. Szarlej s.j., 

Sosnowiec

 251,0450

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  13,7170
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suma  264,7620

OGÓŁEM  264,7620

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FIRMA 

HANDLOWO-USďż

˝UGOWA ANDRZEJ 

BAJOR, WANCERZÓW

 2 379,6810

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  22,4960

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  80,3110

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  252,5090

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  197,3130

suma  2 932,3100

OGÓŁEM  2 932,3100

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5GOIK Spółka z o.o., 

Jastrzębie-Zdrój

 9 716,8700

suma  9 716,8700

OGÓŁEM  9 716,8700

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R12Magneti Marelli 

Suspesion Systems 

Bielsko Sp. z o.o., 

Bielsko-Biała

 2 874,7000

suma  2 874,7000

OGÓŁEM  2 874,7000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"AUTO-ZŁOM" 

KRYSTYNA WITCZAK, 

CHEŁM ŚLĄSKI

 2 495,2540

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  0,0000

suma  2 495,2540

OGÓŁEM  2 495,2540

Odpady tworzyw sztucznych070213R5AIB SP. z o.o.  

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKC

YJNA, Knurów

 37,2070

suma  37,2070

OGÓŁEM  37,2070

Żelazo i stal170405R12P.H.U. ZŁOM-MAK 

Jerzy Kumor, Myszków

 190,0000
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Metale200140  15,0000

suma  205,0000

OGÓŁEM  205,0000

Popioły lotne z węgla100102R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

"EKO-JAS" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Żory

 9 320,3200

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  62 867,8800

suma  72 188,2000

OGÓŁEM  72 188,2000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA 

"PROMIEŃ", Dąbrowa 

Górnicza

 17 837,4300

Odpady ulegające biodegradacji200201  695,4800

suma  18 532,9100

OGÓŁEM  18 532,9100

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209R3FIRMA 

RECYKLINGOWA 

"REGRAN" S.C. ŻUREK 

SYLWESTER, GOLICZ 

ZDZISŁAW, 

Czechowice-Dziedzice

 5,1390

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  80,9670

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  114,2120

Tworzywa sztuczne160119  0,3400

Tworzywa sztuczne i guma191204  79,3800

suma  280,0380

OGÓŁEM  280,0380

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302R5MASFALT Sp. z o.o. 

Zakład Produkcyjny w 

Dąbrowie Górniczej, 

Warszawa

 2 469,9500

suma  2 469,9500

OGÓŁEM  2 469,9500

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"B.S.K. RETURN" S. A., 

Zawiercie

 936,0630
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  40,7600

Metale żelazne160117  6 908,6070

suma  7 885,4300

OGÓŁEM  7 885,4300

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5Barosz - Gwimet Sp. z 

o.o., Marklowice

 12 757,4500

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  102 059,5600

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż 

wymienione w 01 04 80

010481  12 757,4500

suma  127 574,4600

OGÓŁEM  127 574,4600

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3Jastrzębski Zakład 

Wodociągów i 

Kanalizacji S.A., 

Jastrzębie-Zdrój

 7 441,0000  1 414,0000

suma  7 441,0000  1 414,0000

Odpadowy siarczan żelazowy061183R5  125,7000

Popioły lotne z węgla100102  2 369,9500

Zawartość piaskowników190802  80,9900

suma  2 576,6400

OGÓŁEM  10 017,6400  1 414,0000

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216R4EDELMET Sp. z o.o., 

Katowice

 38,4990

suma  38,4990

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214R12  68,0330

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  0,0400

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  32,4870

suma  100,5600

OGÓŁEM  139,0590

Opakowania z drewna150103R3FIRMA SINGO-J 

EXPORT-IMPORT 

JACEK CIEŚLAR, 

USTROŃ

 1 126,5000

suma  1 126,5000

OGÓŁEM  1 126,5000
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102R5ERG-SYSTEM SPÓŁKA 

AKCYJNA, Łaziska 

Górne

 148,9760

suma  148,9760

OGÓŁEM  148,9760

Odpady tworzyw sztucznych070213R3EPLAST SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Wrocław

 58,1820

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 694,1520

Tworzywa sztuczne i guma191204  15,9300

suma  1 768,2640

OGÓŁEM  1 768,2640

Żelazo i stal170405R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE ART-MET 

ZBROJKIEWICZ 

JANUSZ, Częstochowa

 2 400,0000

suma  2 400,0000

OGÓŁEM  2 400,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R5WMB DROGBUD Sp. z 

o.o., Lubojenka

 961,0700

suma  961,0700

OGÓŁEM  961,0700

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103R12SCRAP-METAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Sosnowiec

 28,0800

Metale żelazne160117  7,0400

Metale nieżelazne160118  171,7200

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,5400

Aluminium170402  1,6000

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  43,0700

Odpady metali nieżelaznych191002  91,1500

suma  346,2000

OGÓŁEM  346,2000
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Odpady tworzyw sztucznych070213R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH I 

BYTOWYCH Sp. z o.o., 

GLIWICE

 0,0000

Tworzywa sztuczne160119  9,3200

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  33,2600

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,0000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  4 999,5300

suma  5 042,1100

OGÓŁEM  5 042,1100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PPHU DREWTAR Sp. z 

o.o., Tworóg

 819,0000

suma  819,0000

OGÓŁEM  819,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3POLI Tworzywa 

Pierwotne i Wtórne 

Krzystof Adamus, 

Częstochowa

 133,4350

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  89,9680

suma  223,4030

OGÓŁEM  223,4030

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI Sp. z 

o.o., Gliwice

 177,9100

suma  177,9100

OGÓŁEM  177,9100

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład Przetwórstwa 

Odpadów 

Przemysłowych i Usług 

Okołohutniczuch 

EKO-PRO-HUT Sp. z 

o.o., Gliwice

 5 876,0000

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, 

stalownicze)

100201  60 560,9900

Nieprzerobione żużle z innych procesów100202  1 473,8900

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 02 07

100208  0,0000

Zgorzelina walcownicza100210  2 898,0000
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Inne szlamy i osady pofiltracyjne100215  190,0000  190,0000

Zgary z hutnictwa żelaza100280  0,0000

Inne niewymienione odpady100299  5 676,0000

Żużle odlewnicze100903  1 243,1400

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  7 568,0000

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11100912  1 594,8300

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  0,0000

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  0,0000

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  0,0000

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  30 270,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  175,0000

Gruz ceglany170102  0,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  0,0000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  0,0000

suma  117 525,8500  190,0000

OGÓŁEM  117 525,8500  190,0000

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5ZAKŁAD GÓRNICZY 

"SILTECH" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Zabrze

 3 825,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  33 863,8600

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  393,6200

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124  714,4600

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  25 852,2500

suma  64 649,1900

OGÓŁEM  64 649,1900

Popioły lotne z węgla100102R12"PEDMO" S.A. 

Przedsiębiorstwo dostaw 

materiałów 

Odlewniczych, Tychy

 16,3300

Zgary i żużle odlewnicze101003  107,9900
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Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  0,0800

Aluminium170402  4,5700

suma  128,9700

OGÓŁEM  128,9700

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R12GUM RECYCLING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, ŻORY

 42,3200

Inne niewymienione odpady070299  21,6200

Zużyte opony160103  580,2800

Tworzywa sztuczne i guma191204  234,8600

suma  879,0800

OGÓŁEM  879,0800

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12P.P.H.U. ZŁOMLECH 

Anna Domińczyk, 

Myszków

 508,3800

suma  508,3800

OGÓŁEM  508,3800

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3W & G RECYKLING 

Tomasz Gros, 

Tarnowskie Góry

 126,7900

Tworzywa sztuczne i guma191204  3 066,9000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  15,6000

suma  3 209,2900

Zeszklone odpady190401R5  4 009,8400

suma  4 009,8400

OGÓŁEM  7 219,1300

Odpady tworzyw sztucznych070213R3"TOTAL-CHEM" Sp. z 

o.o., Żory

 4,9000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 555,1390

suma  1 560,0390

OGÓŁEM  1 560,0390

Popioły lotne z węgla100102R5BRUK-BET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, ŻABNO

 11 072,9000

suma  11 072,9000

OGÓŁEM  11 072,9000
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Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R3HALDEX Spółka 

Akcyjna w Katowicach, 

Katowice

 432 243,3500

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  1 873 663,1400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  22 333,1500  22 333,1500

suma  2 328 239,6400  22 333,1500

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5  597 960,2300

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124  8 321,2100

suma  606 281,4400

OGÓŁEM  2 934 521,0800  22 333,1500

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4CMC Poland Sp. z o.o., 

Zawiercie

 287 540,8720

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  17 282,0100

Inne niewymienione odpady120199  24 910,9430

Opakowania z metali150104  25 168,2740

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  7,3150

Metale żelazne160117  54 466,4990

Żelazo i stal170405  433 831,8600

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych190102  45,5500

Odpady żelaza i stali191001  56 924,2100

Metale żelazne191202  179 175,0510

Metale200140  1 271,2500

suma  1 080 623,8340

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R12  13 130,3820

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  523,4360

Odpady spawalnicze120113  0,2640

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  25 538,1120

Zbiorniki na gaz skroplony160116  26,3200

Metale żelazne160117  187 864,0840

Inne niewymienione odpady160799  7 894,2960

Żelazo i stal170405  48 125,6320

Mieszaniny metali170407  8,6800

Odpady żelaza i stali191001  2 029,8900

Metale żelazne191202  173 488,0390

4114



Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  1 740,7100

Metale200140  1 485,2900

suma  461 855,1350

OGÓŁEM  1 542 478,9690

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12ZAKŁAD USŁUG 

MOTORYZACYJNYCH 

Andrzej Śpiewak, 

CZĘSTOCHOWA

 18,2910

suma  18,2910

OGÓŁEM  18,2910

Szkło191205R5SAINT-GOBAIN 

CONSTRUCTION 

PRODUCTS POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Gliwice

 39 527,6400

suma  39 527,6400

OGÓŁEM  39 527,6400

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R3SG SYNERGIA Sp. z 

o.o. S.K.A., PSZCZYNA

 16 176,7130

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  3 416,8400  0,0000

suma  19 593,5530  0,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  1 277,5400

Gruz ceglany170102  285,7000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  3 577,9000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  15 194,6500

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  911,6200

suma  21 247,4100

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12  48,2800

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  4 278,6460

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  180,5100

Odpady wielkogabarytowe200307  3 091,3900

suma  7 598,8260

4115



OGÓŁEM  48 439,7890  0,0000

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej100402R4BATERPOL SPÓŁKA 

AKCYJNA, Katowice

 11 716,9720

Pyły z gazów odlotowych100404  2 028,9000

Inne cząstki i pyły100405  54,2000

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  989,0000

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  11,8390

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  28,3790

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

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

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,5780

Metale nieżelazne160118  13,7390

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  47 068,2170

Ołów170403  4 851,3940

Cynk170404  1,2050

Odpady metali zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  148,5570

Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje 

niebezpieczne

170410  149,4480

Metale nieżelazne191203  1 193,0660

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

191211  2 067,0920

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  72,4070

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 

16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory 

zawierające te baterie

200133  238,8380

Metale200140  9,9570

suma  70 644,7880

Szkło191205R5  263,9600

suma  263,9600

OGÓŁEM  70 908,7480

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12MOBIL-RECYKLING 

ELŻBIETA 

PONIKIEWSKA, 

Bielsko-Biała

 663,8280
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  9,9200

Filtry olejowe160107  0,1960

Zbiorniki na gaz skroplony160116  0,9270

suma  674,8710

OGÓŁEM  674,8710

Inne niewymienione odpady100599R5DELTA TRANS 

LOGISTIK Sp. z o.o., 

ŚWIĘTOCHŁOWICE

 54 442,5000

suma  54 442,5000

OGÓŁEM  54 442,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R3FOLPAK - SPÓŁKA 

CYWILNA A. 

WISZOWATY, Ł. 

POKUSA, Jaworze

 8,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  4,1530

suma  12,1530

OGÓŁEM  12,1530

Wybrakowane wyroby żeliwne100980R4COGNOR S.A., Poraj  234,2460

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  36 841,0170

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  13 475,3740

Inne niewymienione odpady120199  8 029,6450

Opakowania z metali150104  16 801,3870

Metale żelazne160117  26 760,5100

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  244,7800

Żelazo i stal170405  306 528,0470

Mieszaniny metali170407  133,3160

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych190102  55,4200

Odpady żelaza i stali191001  5 476,8000

Metale żelazne191202  41 087,4860

Metale nieżelazne191203  116,0500

suma  455 784,0780

OGÓŁEM  455 784,0780

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5SOBREKO sp. z o.o., 

Sobuczyna

 8 722,5000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  23 289,4000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  2 978,5000
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suma  34 990,4000

OGÓŁEM  34 990,4000

Odpady tworzyw sztucznych070213R5JIFFY PACKAGING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą  ( dawniej Pregis Sp. z 

o.o., dawniej PACTIV ), 

Gliwice

 3 888,3500

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  0,0000

suma  3 888,3500

OGÓŁEM  3 888,3500

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08

160509R12Fabryka Sprzętu 

Ratunkowego i Lamp 

Górniczych "FASER" 

S.A., Tarnowskie Góry

 53,0390

suma  53,0390

OGÓŁEM  53,0390

Odpady ulegające biodegradacji200201R3Zakład 

Zagospodarowania 

Odpadów Sp. z o.o., 

Racibórz

 3 589,9900

suma  3 589,9900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  1 047,0800

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 195,8000

Gruz ceglany170102  1 391,0900

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  485,5500

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  773,1300

suma  4 892,6500

OGÓŁEM  8 482,6400

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych040221R12PPH Jokar Leszek 

Nurkowski, 

Częstochowa

 13,3100

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  11,4900

suma  24,8000

OGÓŁEM  24,8000
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Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R3POLIMER INNO TECH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Siemianowice Śląskie

 868,3650

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  3 041,8130

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  2 484,6050

suma  6 394,7830

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12  798,0000

suma  798,0000

OGÓŁEM  7 192,7830

Zużyte opony160103R3Przedsiębiorstwo 

GUMITEX Sp. z o.o., 

Toszek

 1 267,6750

suma  1 267,6750

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 

02 16

070217R12  3,4510

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  3 857,9390

Inne niewymienione odpady070299  756,5010

Inne niewymienione odpady160199  2,0900

Tworzywa sztuczne i guma191204  85,2530

suma  4 705,2340

OGÓŁEM  5 972,9090

Żelazo i stal170405R4Zakład Odlewniczy 

MODELFORM Sp. z 

o.o., Rybnik

 647,3960

suma  647,3960

OGÓŁEM  647,3960

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4Przedsiębiorstwo-Produk

cyjno-Handlowo- 

Usługowe SURPOL 

Tomasz Surdyk, 

Trzemeszno

 69,9800

Żelazo i stal170405  1 012,5530

suma  1 082,5330

OGÓŁEM  1 082,5330

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Rybnickie Służby 

Komunalne, Rybnik

 6 117,5100

Gruz ceglany170102  1 863,0000

4119



Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  500,0000

suma  8 480,5100

OGÓŁEM  8 480,5100

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 02 07

100208R4Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe 

PLASTIMET, Tarnowskie 

Góry

 6 097,0300

suma  6 097,0300

OGÓŁEM  6 097,0300

Odpady tworzyw sztucznych070213R3DRP Group Przemysław 

Miśkiewicz i Wspólnicy 

Spółka Jawna 

(DREWNEX 

RECYKLING PLASTICS 

Przemyław Miśkiewicz i 

S-ka), Dąbrowa 

Górnicza

 1 480,7670

suma  1 480,7670

OGÓŁEM  1 480,7670

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12LAKPOL ANTONI POL, 

KATOWICE

 78,7480

suma  78,7480

OGÓŁEM  78,7480

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FH-U DAJUKA Józef 

Wiercigroch, Ustroń

 228,7290

suma  228,7290

OGÓŁEM  228,7290

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12FIRMA 

USŁUGOWO-BUDOWL

ANA FIL-BUD 

ZIARKOWSKI 

ZBIGNIEW, KATOWICE

 4 426,7600

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  1 035,0000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  458,7400

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  2 520,0000

suma  8 440,5000

OGÓŁEM  8 440,5000

Zgorzelina walcownicza100210R12PPHU 

"PRODREX-POLAND" 

Sp. z o.o., Rudołtowice

 348,8200

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  1 959,0320
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Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  2 176,4040

Inne niewymienione odpady120199  2,8600

Metale żelazne160117  35,9400

Żelazo i stal170405  23,7240

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  0,0100

suma  4 546,7900

OGÓŁEM  4 546,7900

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji 

niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

070180R12WALCOWNIA RUR 

SILESIA S.A., 

Siemianowice Śląskie

 109,0000

suma  109,0000

OGÓŁEM  109,0000

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R3EKOFOL BUGAJ 

SPÓŁKA JAWNA, 

Bieruń

 1 543,4000

Odpady tworzyw sztucznych070213  193,9670

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  14 712,6220

Tworzywa sztuczne200139  8,4600

suma  16 458,4490

OGÓŁEM  16 458,4490

Metale nieżelazne160118R4SŁOTPOL ARTUR 

SŁOCIŃSKI, Koziegłowy

 121,7100

Inne niewymienione elementy160122  41,2640

Inne niewymienione odpady160199  9,1910

Mieszaniny metali170407  2,4600

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  96,8490

suma  271,4740

OGÓŁEM  271,4740

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124R5CEZ PRODUKTY 

ENERGETYCZNE 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Chorzów

 68 632,3100

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  17 158,0700

suma  85 790,3800

OGÓŁEM  85 790,3800

4121



Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305R12NEW ENERGY 

CIESZYN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Ogrodzona

 52,9200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  27,8500

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 03 03 10

030311  258,6600

Odpady tworzyw sztucznych070213  14,5580

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  1,6150

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  95,4300

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  86,0200

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  1,1000

Opakowania wielomateriałowe150105  19,2500

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1 192,5200

Opakowania ze szkła150107  259,8730

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  0,2400

Tworzywa sztuczne160119  32,6920

Inne niewymienione elementy160122  20,0720

Inne niewymienione odpady160199  19,6400

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  0,3650

Tworzywa sztuczne170203  4,5400

Odpadowa papa170380  115,6400

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  239,7600

Skratki190801  74,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  1 027,7200

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

190812  250,0000

Tworzywa sztuczne i guma191204  301,2730

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  2 723,4000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  1 861,2000

Papier i tektura200101  8,4000

4122



Szkło200102  41,6000

Tworzywa sztuczne200139  55,9200

Metale200140  2,1000

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  897,9500

suma  9 686,3080

OGÓŁEM  9 686,3080

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12JASTRZĘBSKA 

SPÓŁKA 

RECYKLINGOWA 

TONA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

Jastrzębie-Zdrój

 1 780,9850

suma  1 780,9850

OGÓŁEM  1 780,9850

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3Oczyszczalnia Ścieków 

WARTA S.A., 

Częstochowa

 10 744,6700  605,7300

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  648,7000

suma  11 393,3700  605,7300

OGÓŁEM  11 393,3700  605,7300

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105R5Grzegorz Prysak 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo- 

Handlowe 

"GREG-PLAST", 

BISKUPICE

 0,5500

Tworzywa sztuczne i guma191204  41,4170

suma  41,9670

OGÓŁEM  41,9670

Inne niewymienione odpady070299R5DZIECHCIARZ 

WIESŁAW "KADET" 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe, DĄBROWA 

GÓRNICZA

 87,3200

suma  87,3200

OGÓŁEM  87,3200
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Popioły lotne z węgla100102R5WYTWÓRNIA BETONU 

KOCELA SPÓŁKA 

JAWNA, LUBOJENKA

 2 427,5000

suma  2 427,5000

OGÓŁEM  2 427,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PPH "PAMADEX" Sp. 

Jawna  Franciszek 

Paszek, Danuta 

Paszek, Ligota

 74,3000

suma  74,3000

OGÓŁEM  74,3000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3EKO-LABOR Sp. z o.o., 

Siemianowice Śląskie

 1,2000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  500,5100

Tworzywa sztuczne i guma191204  44,1000

suma  545,8100

OGÓŁEM  545,8100

Zużyte opony160103R5KRAJEWSKI & 

KRAJEWSKI S.j., 

Jaworzno

 315,2100

suma  315,2100

OGÓŁEM  315,2100

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070708R6NITROERG S.A., Bieruń  19 711,0880

suma  19 711,0880

OGÓŁEM  19 711,0880

Żelazo i stal170405R12EUROZŁOM PL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, DĄBROWA 

GÓRNICZA

 23,8600

suma  23,8600

OGÓŁEM  23,8600

Wodorotlenek wapniowy060201R5CHEMIKA MAREK 

GAJEWSKI, Rybnik

 4,7843

suma  4,7843

OGÓŁEM  4,7843

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWE 

"BORBUD" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, RACIBÓRZ

 15 500,0000

4124



Gruz ceglany170102  740,0000

suma  16 240,0000

OGÓŁEM  16 240,0000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302R3PRZEDSIĘBIORSTW

O REMONTÓW ULIC I 

MOSTÓW SPÓŁKA 

AKCYJNA, Gliwice

 16 270,7300

suma  16 270,7300

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12  5 940,0000

suma  5 940,0000

OGÓŁEM  22 210,7300

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103R3EKO M. Golik. J. 

Konsek, J. Serwotka, J. 

Serwotka s.j., Rybnik

 12,1000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  1 618,2000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  7 217,1000  1 443,4000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  12 444,7000

suma  21 292,1000  1 443,4000

OGÓŁEM  21 292,1000  1 443,4000

Opakowania z papieru i tektury150101R12MARIOLA STUDNIC 

"EKOLAND", 

ZABEŁKÓW

 39,2000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  214,2600

Opakowania z metali150104  49,7200

Opakowania wielomateriałowe150105  14,5600

Opakowania ze szkła150107  267,9300

Papier i tektura200101  52,9600

suma  638,6300

OGÓŁEM  638,6300

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PULVINYL RECYCLING 

ŁUKASZ HYLEWSKI, 

Czeladź

 207,7000

suma  207,7000

OGÓŁEM  207,7000

Opakowania ze szkła150107R5Wytwarzanie Szkła 

Gospodarczego AN-BEN 

Skabek Artur, Zawiercie

 622,7600

suma  622,7600
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OGÓŁEM  622,7600

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12KA-MA s.c. Wioleta 

Madryło, Tomasz 

Madryło, Mysłowice

 2 084,1080

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  29,1910

suma  2 113,2990

OGÓŁEM  2 113,2990

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R3PLASTMETIX G.S.T. 

ROSIKOŃ A. MITKA 

spółka cywilna, Dąbrowa 

Górnicza

 1,8000

Odpady tworzyw sztucznych070213  48,6000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  9,6000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  26,0000

Tworzywa sztuczne160119  26,2000

Tworzywa sztuczne170203  9,9000

suma  122,1000

OGÓŁEM  122,1000

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

zawierające substancje niebezpieczne

100207R4Huta Cynku "Miasteczko 

Śląskie" S.A., 

Miasteczko Śląskie

 9 479,2430

Inne niewymienione odpady100499  23,2000

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 

05 80)

100501  13 259,3000

Pyły z gazów odlotowych100503  1 903,5000

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

odlotowych

100506  45 373,5690

Zgary inne niż wymienione w 10 05 10100511  22 540,4000

Inne niewymienione odpady100599  814,0000

Pyły z gazów odlotowych100603  7 064,4690

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 

09

100910  59,3000

Zgary i żużle odlewnicze101003  42,1000

Inne niewymienione odpady110199  2,5000

Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)110202  4 768,2600

Cynk twardy110501  885,4000

Popiół cynkowy110502  10 761,7000
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Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  133,4400

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

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

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  4,8000

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub 

ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

160803  868,6000

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 

niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813  11 568,2590  4 954,2360

Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne191005  2 094,3750

Metale nieżelazne191203  48,4000

suma  131 694,8150  4 954,2360

OGÓŁEM  131 694,8150  4 954,2360

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216R12SILEGOLD S.C. 

SŁAWOMIR 

GŁOGOWSKI, 

GRAŻYNA 

GŁOGOWSKA, Gliwice

 2,8030

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0000

Aluminium170402  0,0000

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  20,7750

suma  23,5780

OGÓŁEM  23,5780

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5POLSKA GRUPA 

GÓRNICZA S.A., 

Katowice

 2 636,0000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  1 333 073,6000

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż 

wymienione w 01 04 80

010481  441,9000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  0,4000

Popioły lotne z węgla100102  24 273,2700

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  1 522,2200

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124  27,2200

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  11 566,3700
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Inne niewymienione odpady190999  60 379,2500  6 037,9200

suma  1 433 920,2300  6 037,9200

OGÓŁEM  1 433 920,2300  6 037,9200

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12P.W. Jatech Jacek 

Żywczak, Chorzów

 232,0350

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  8,7160

suma  240,7510

OGÓŁEM  240,7510

Odpady tworzyw sztucznych070213R12PLASTIC OMNIUM 

AUTO EXTERIORS SP.z 

o.o., KLESZCZÓW

 397,0450

suma  397,0450

OGÓŁEM  397,0450

Szkło160120R5TONSMEIER 

RECYKLING SZKŁA Sp. 

z o.o.(Tew Recykling 

Szkła Sp. z o.o.), Ruda 

Śląska

 25 416,9400

suma  25 416,9400

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11101112R12  55 666,2800

Inne niewymienione odpady101199  3 063,7100

Inne niewymienione odpady101299  8 677,2500

Szkło170202  584,2200

suma  67 991,4600

OGÓŁEM  93 408,4000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302R5Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych Sp. z o.o., 

Racibórz

 1 462,0000

suma  1 462,0000

OGÓŁEM  1 462,0000

Odpady spawalnicze120113R4GZUT Odlewnia Sp. z 

o.o., Gliwice

 0,0200

Opakowania z metali150104  1,4640

Miedź, brąz, mosiądz170401  101,4735

Żelazo i stal170405  949,8740

suma  1 052,8315

OGÓŁEM  1 052,8315

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604R3AKCES BK Spółka z 

o.o., 

Czechowice-Dziedzice

 37,9500

4128



suma  37,9500

OGÓŁEM  37,9500

Miedź, brąz, mosiądz170401R5Zakład 

Odlewniczo-Metalowy 

LIS-ODLEW Małgorzata 

Dobrzańska-Lis, 

Czeladź

 25,2830

Aluminium170402  0,6850

suma  25,9680

OGÓŁEM  25,9680

Odpady tworzyw sztucznych070213R3TWK STANDARD 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Gliwice

 316,3000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  148,2000

Opakowania wielomateriałowe150105  127,7000

Tworzywa sztuczne160119  3,8000

suma  596,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R12  21,8000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  66,4000

Opakowania wielomateriałowe150105  84,8000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  66,3000

Tworzywa sztuczne170203  0,0000

suma  239,3000

OGÓŁEM  835,3000

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308R3SCHUMACHER 

PACKAGING ZAKŁAD 

GRUDZIĄDZ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Grudziądz

 6,8500

suma  6,8500

OGÓŁEM  6,8500

Odpady tworzyw sztucznych070213R11PPHU "PROFPLAST" 

Sp. z  o.o., Obiechów

 38,1300

suma  38,1300

OGÓŁEM  38,1300
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Odpady tworzyw sztucznych070213R3PRZETWÓRSTWO 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH S.C. 

ROMAN KOPEĆ, 

TOMASZ KOPEĆ, 

RUDZICA

 63,6200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  10,9350

suma  74,5550

OGÓŁEM  74,5550

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Terenowa Służba 

Ratownicza przy KWK 

Bol. Śmiały s.c. Paweł 

Witoszek, Grażyna 

Witoszek, Łaziska 

Górne

 362,2230

suma  362,2230

OGÓŁEM  362,2230

Odpady tworzyw sztucznych070213R12ANL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, DĄBROWA 

GÓRNICZA

 1 215,9380

suma  1 215,9380

OGÓŁEM  1 215,9380

Wybrakowane wyroby żeliwne100980R4METALPOL 

WĘGIERSKA GÓRKA 

SP. Z O.O., Węgierska 

Górka

 1 245,0000

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  8 754,5420

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  3 509,1700

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  0,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  29,4780

Żelazo i stal170405  510,5400

suma  14 048,9300

OGÓŁEM  14 048,9300

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4"TEKSID IRON 

POLAND" Sp. z o.o., 

Skoczów

 9 717,3010

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  14 705,3300

Inne niewymienione odpady120199  2 687,9900

Opakowania z metali150104  168,0000

Metale żelazne160117  587,0000
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Żelazo i stal170405  18 913,5200

Metale nieżelazne191203  236,3200

Metale200140  60,0000

suma  47 075,4610

OGÓŁEM  47 075,4610

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5FENIKS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Rybnik

 42 984,7600

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  0,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  258,0000

suma  43 242,7600

OGÓŁEM  43 242,7600

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali 

nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80

010381R5MAGMA  SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Bytom

 28 422,0000

suma  28 422,0000

OGÓŁEM  28 422,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R12MORE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Warszawa

 7,7500

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 654,1310

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  515,1200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  562,5000

suma  2 739,5010

OGÓŁEM  2 739,5010

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO CENTRUM 

"FENIX" BOGUSŁAW 

CIERPUCHA, 

Bielsko-Biała

 93,9190

suma  93,9190

OGÓŁEM  93,9190
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Miedź, brąz, mosiądz170401R4ZAKŁAD MECHANIKI 

PRZEMYSŁOWEJ 

ZAMEP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, GLIWICE

 2,8000

Aluminium170402  0,2000

Żelazo i stal170405  158,5060

suma  161,5060

OGÓŁEM  161,5060

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214R12SKY RECYCLING 

SYSTEM Sp. z o.o., 

BIELSKO-BIAŁA

 58,6650

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  740,2710

suma  798,9360

OGÓŁEM  798,9360

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Zakład 

Usługowo-Handlowy 

Roman Zawada, Zabrze

 1 078,5430

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  14,8820

Filtry olejowe160107  0,8990

Zbiorniki na gaz skroplony160116  0,0540

suma  1 094,3780

OGÓŁEM  1 094,3780

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12DAN-ZŁOM SYLWIA 

DANEK, Zawiercie

 1 106,4300

suma  1 106,4300

OGÓŁEM  1 106,4300

Odpadowa tkanka zwierzęca020202R3Regionalne Centrum 

Gospodarki 

Wodno-Ściekowej S.A., 

Tychy

 5,6600

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203  2 528,7600

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204  18 985,3660  2 437,7900

Inne niewymienione odpady020299  164,1200

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301  118,8000

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  5 956,8300
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Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020502  526,2200  98,7390

Odpadowa serwatka020580  47 078,0000

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  866,6600

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  217,2000

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  4 248,4080

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

190812  413,0700  61,6450

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  253,5600  47,0380

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  20,9400  1,1080

suma  81 383,5940  2 646,3200

Odpadowy siarczan żelazowy061183R7  474,0200

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 

01

161002  15 081,9920  1 420,3050

suma  15 556,0120  1 420,3050

OGÓŁEM  96 939,6060  4 066,6250

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R12Market Metal, Łazy  9,0400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  644,0420

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  333,2160

Szkło191205  22,4000

suma  1 008,6980

OGÓŁEM  1 008,6980

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R3ZAOLSZANY Sp. z o.o., 

Pyskowice

 15 188,0900

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  5 630,6700

suma  20 818,7600

Gruz ceglany170102R5  9,5200

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  355,7400

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  7 422,5400

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  8 312,6900

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  4 919,8800

suma  21 020,3700
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12  9 875,1300

suma  9 875,1300

OGÓŁEM  51 714,2600

Odpady tworzyw sztucznych070213R3FHUT DARUS Dariusz 

Moskala, Górkie Wielkie

 118,2800

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  233,4660

Tworzywa sztuczne160119  1,8400

suma  353,5860

OGÓŁEM  353,5860

Odpady tworzyw sztucznych070213R3IZO-BLOK S.A., 

Chorzów

 9,9110

suma  9,9110

OGÓŁEM  9,9110

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111R2SYNTEZIS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Chorzów

 11,4240

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115  18,5820

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117  17,6920

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  4,7580

Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  45,0260

suma  97,4820

OGÓŁEM  97,4820

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PUREKO SP. Z O.O., 

Myszków

 148,8100

suma  148,8100

OGÓŁEM  148,8100

Odpady tworzyw sztucznych070213R3SZAGRU SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Studzienice

 48,6000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  7,1000

Tworzywa sztuczne170203  17,2000

suma  72,9000

OGÓŁEM  72,9000
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Odpady tworzyw sztucznych070213R3P.P.H.U. ORION 

Landecki Marek, Poraj

 1 105,6060

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  62,3710

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  190,9870

Tworzywa sztuczne160119  12,0350

suma  1 370,9990

OGÓŁEM  1 370,9990

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5FIRMA HANDLOWA 

TRANSBUD - WULKAN 

WSZOŁA ZDZISŁAW, 

Preczów

 34 050,0000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  192 950,0000

suma  227 000,0000

OGÓŁEM  227 000,0000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12P.U.H."RADAN" 

Radosław Buchta, 

Skoczów

 205,2300

suma  205,2300

OGÓŁEM  205,2300

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12PARDI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ, 

Kaczyce

 763,3220

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  35,7000

Odpady tworzyw sztucznych070213  220,4000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  159,5700

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  214,9200

Opakowania z papieru i tektury150101  234,9000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  129,3700

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1,6290

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  8,0000

Tworzywa sztuczne i guma191204  1 608,0980

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  63,5290

suma  3 439,4380

OGÓŁEM  3 439,4380
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Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R5EUROBUD ASFALTY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, MYSŁOWICE

 4 154,7500

suma  4 154,7500

OGÓŁEM  4 154,7500

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO GALERI BADUM 

KAROL KUKLA, 

JASIENICA

 44,9670

suma  44,9670

OGÓŁEM  44,9670

Opakowania ze szkła150107R5CP GLASS SPÓŁKA 

AKCYJNA (dawniej 

POL-AM-PACK S.A.), 

KRAKÓW

 14 962,6000

Szkło191205  43,6000

suma  15 006,2000

OGÓŁEM  15 006,2000

Popioły lotne z węgla100102R5Firma Produkcyjna 

KOST-BET Krzysztof 

Matyja, Paweł Matyja, 

Konopiska

 15 845,9800

suma  15 845,9800

OGÓŁEM  15 845,9800

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102R12Zakłady Wielobranżowe 

"KOLMER" Ryszard 

Kicka, Piekary Śląskie

 83,5270

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  135,2650

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  2,2000

suma  220,9920

OGÓŁEM  220,9920

Popioły lotne z węgla100102R12MARIA SERMAK-KLIŚ 

"KARTRANS", 

GODZISZKA

 1 942,7600

suma  1 942,7600

OGÓŁEM  1 942,7600

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302R5EUROVIA POLSKA 

S.A., Kobierzyce

 1 071,6400

suma  1 071,6400

OGÓŁEM  1 071,6400

Odpadowa masa roślinna020103R3WIREX s.j., Będzin  803,0000
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Opakowania z drewna150103  50,0000

Drewno170201  100,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201  4 999,9970

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  1 051,2580

suma  7 004,2550

Żużle odlewnicze100903R5  5,0000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  45,0000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  12,0000

Wybrakowane wyroby101382  114,9000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 402,6000

Gruz ceglany170102  57,8300

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 968,1750

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  9 282,4940

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  2 248,5240

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  5 741,2340

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05170506  19,7200

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  337,1020

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  19,0400

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  1 914,6410

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1 245,6400

suma  24 413,9000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12  12,4650

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  5,8000

suma  18,2650

OGÓŁEM  31 436,4200

Odpady tworzyw sztucznych070213R3"FICOMIRRORS 

POLSKA" Sp. z o.o., 

Dąbrowa Górnicza

 23,6750

suma  23,6750

OGÓŁEM  23,6750
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Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11101112R5 "Saint-Gobain Innovative 

Materials Polska" Sp. z 

o.o. ("Saint-Gobain 

Sekurit HanGlass 

Polska" Sp. z o.o.), 

Dąbrowa Górnicza

 4 359,0020

Szkło191205  3 705,7000

suma  8 064,7020

OGÓŁEM  8 064,7020

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12ADRIAN KAZMIERZ 

KAZMET, Chorzów

 587,0900

suma  587,0900

OGÓŁEM  587,0900

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308R3TEKTURA 

OPAKOWANIA PAPIER   

"TOP"  S A, Tychy

 22 994,4700

Opakowania z papieru i tektury150101  57 870,1840

Opakowania wielomateriałowe150105  1 354,8000

Papier i tektura191201  2 052,9000

Papier i tektura200101  95,1200

suma  84 367,4740

OGÓŁEM  84 367,4740

Popioły lotne z węgla100102R5WŁODAR Spółka Jawna 

Wiesław Włodarczyk, 

Częstochowa

 235,0000

suma  235,0000

OGÓŁEM  235,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R12ZPHU "Dawids" 

Fabryczny Dawid, 

WRĘCZYCA MAŁA

 28,1800

Metale nieżelazne160118  3,1190

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,5420

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  7,6300

suma  41,4710

OGÓŁEM  41,4710

Odpady tworzyw sztucznych070213R3ERG S.A., Dąbrowa 

Górnicza

 1 182,0950

suma  1 182,0950

OGÓŁEM  1 182,0950

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Wojtala Trucks Spółka 

jawna, Pawonków

 446,0340
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suma  446,0340

OGÓŁEM  446,0340

Tekstylia200111R3TEXTILIA M.MILDE 

SPÓŁKA JAWNA, 

CZĘSTOCHOWA

 159,8210

suma  159,8210

OGÓŁEM  159,8210

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zakład Działalności 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 

Krzepicach, Krzepice

 30,0000

Gruz ceglany170102  70,0000

suma  100,0000

OGÓŁEM  100,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3Przedsiębiortwo 

Produkcyjno Handlowe 

Usługowe "EL-PLAST", 

Dąbrowa Górnicza

 729,3990

suma  729,3990

OGÓŁEM  729,3990

Odpady z gospodarki leśnej020107R12Usługi Transportowe 

Przetwórstwo Drewna, 

Handel Drewna Józef 

Skalec, Koniecpol

 12 365,1800

Odpady kory i korka030101  0,0000

Opakowania z drewna150103  1 610,1500

Drewno170201  2 502,7000

suma  16 478,0300

OGÓŁEM  16 478,0300

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R12BIO-EKOS SPÓŁKA 

CYWILNA, NOWE 

CHECHŁO

 105,7500

suma  105,7500

OGÓŁEM  105,7500

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12MARKIEWICZ JACEK 

PRODRYN, 

SOSNOWIEC

 24,6000

suma  24,6000

OGÓŁEM  24,6000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12ZHU POLTRANS Piotr 

Dębowski, Popów

 35,3300

suma  35,3300
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OGÓŁEM  35,3300

Tworzywa sztuczne i guma191204R3Dan Plast Recykling 

S.C., Tychy

 2 350,5200

suma  2 350,5200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12  3,3000

Odpady tworzyw sztucznych070213  981,6000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  5 616,3000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  3 477,5000

Papier i tektura191201  147,6000

Tworzywa sztuczne i guma191204  4 865,7000

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  8 563,8000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  6 741,9000

suma  30 397,7000

OGÓŁEM  32 748,2200

Odpadowa masa roślinna020103R3Przedsiębiorstwo 

Inżynierii Komunalnej 

Sp. z o.o., Pszczyna

 36,4480

Inne niewymienione odpady020199  2 352,8000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  194,1000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,4900

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  1 145,5100  172,5900

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 372,0400

suma  5 101,3880  172,5900

OGÓŁEM  5 101,3880  172,5900

Zużyte opony160103R5Zakład Bieżnikowania 

Opon Lipowa S.C. 

H.Caputa i Wspólnicy., 

Lipowa

 98,0200

suma  98,0200

OGÓŁEM  98,0200

Opakowania z papieru i tektury150101R12ŚLĄSKIE CENTRUM 

RECYKLINGU Sp. z 

o.o., Gliwice

 4 517,2030

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  4 805,0500

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1 217,3000

Tworzywa sztuczne200139  1 002,9600
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Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  3 957,2800

suma  15 499,7930

OGÓŁEM  15 499,7930

Cynk twardy110501R4ArcelorMittal Poland 

S.A. Oddział w 

Świętochłowicach, 

Świętochłowice

 390,0670

suma  390,0670

OGÓŁEM  390,0670

Popioły lotne z węgla100102R5PREFABED Sp. z o.o. 

Sp. komandytowa, 

Bielsko-Biała

 5 649,1600

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  12 287,4200

suma  17 936,5800

OGÓŁEM  17 936,5800

Freony, HCFC, HFC140601R3ZAKŁAD 

HANDLOWO-USŁUGO

WY "WELTMAR" S.C. 

T.FOLTYN, 

M.GMYREK, 

Bielsko-Biała

 0,0111

suma  0,0111

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC160211R12  92,9360

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  4,9770

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  22,1310

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte 

ze zużytych urządzeń

160215  0,4800

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  1,5570

suma  122,0810

OGÓŁEM  122,0921

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R3FCC POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą (wcześniej ASA Eko 

Polska Sp. z o.o.), 

Zabrze

 3 558,7400
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  9,8000  3,4300

suma  3 568,5400  3,4300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  1 906,5900

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  142,5800

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 964,7900

suma  5 013,9600

OGÓŁEM  8 582,5000  3,4300

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216R53J sp.zo.o. Sp K., 

Częstochowa

 42,0000

suma  42,0000

OGÓŁEM  42,0000

Opakowania ze szkła150107R5HOGER Sp. z o.o., 

Lubliniec

 2 630,0100

Szkło191205  1 461,1200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  3 029,1000

suma  7 120,2300

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12  227,4200

suma  227,4200

OGÓŁEM  7 347,6500

Wodorotlenek wapniowy060201R12Centrum Usług 

Specjalistycznych 

Cent-Rat Sp. z o.o., 

Bytom

 19,4910

Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  23,5000

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08

160509  61,3220

Inne baterie i akumulatory160605  0,4040

suma  104,7170

OGÓŁEM  104,7170

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105R5"FAMAR" FABRYCZNY 

MARIUSZ, GRODZISKO

 36,7900

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  748,0900

Tworzywa sztuczne i guma191204  20,0600

suma  804,9400
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OGÓŁEM  804,9400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R4SISTAL Marlena 

Bańczyk i Monika 

Jóźwik-Wagner Sp. 

cywilna, Mikołów

 814,4580

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  8,1700

suma  822,6280

OGÓŁEM  822,6280

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3RSW SYSTEM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Wojkowice

 1 198,5200

suma  1 198,5200

OGÓŁEM  1 198,5200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1LIZUREJ STOLARSTWO 

ARTYSTYCZNE 

SPÓŁKA JAWNA, 

WILKOWIECKO

 91,0000

suma  91,0000

OGÓŁEM  91,0000

Popioły lotne z węgla100102R5FIRMA "GESTO"   

SZCZEPANIAK 

KRZYSZTOF, Katowice

 262,6200

suma  262,6200

OGÓŁEM  262,6200

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304R3KOMART Sp. z  o.o., 

Knurów

 40,4400

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  1 049,7600

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  17 869,4400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  554,5400  95,9200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  38 389,4200

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  3 473,4800

Odpady ulegające biodegradacji200201  4 410,1200

suma  65 787,2000  95,9200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  13,3400
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Inne niewymienione odpady101299  3 540,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4 450,0000

Gruz ceglany170102  20,4000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  15 453,8000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  0,9600

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  4 710,3600

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  6 443,1800

suma  34 632,0400

Odpady tworzyw sztucznych070213R12  4,0600

Opakowania z papieru i tektury150101  412,9200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  519,3600

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1 054,4400

Opakowania ze szkła150107  670,4400

Zużyte opony160103  63,8400

Papier i tektura200101  1 523,8400

Szkło200102  2 977,4600

Tekstylia200111  25,0000

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138  19,9000

Tworzywa sztuczne200139  211,7800

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  3 392,5200

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  83 776,7000

Odpady z targowisk200302  146,6600

Odpady wielkogabarytowe200307  4 457,4800

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  0,1800

suma  99 256,5800

OGÓŁEM  199 675,8200  95,9200

Odpady tworzyw sztucznych070213R3EKOPARTNER SILESIA 

Sp. z o.o., Chorzów

 1,2600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  255,1900

Tworzywa sztuczne160119  40,3360

Tworzywa sztuczne170203  35,5920

Tworzywa sztuczne i guma191204  12,9200

suma  345,2980
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OGÓŁEM  345,2980

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R4ECOM Sp. z o.o., 

SIEMIANOWICE 

ŚLĄSKIE

 53,3000

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej100401  3 285,0000

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11100912  140,7150

suma  3 479,0150

OGÓŁEM  3 479,0150

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Firma ANDIMEX Andrzej 

Koziołek, Mysłowice

 275,1670

suma  275,1670

OGÓŁEM  275,1670

Opakowania z papieru i tektury150101R12MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SP. z 

o.o., SIEMIANOWICE 

ŚLĄSKIE

 107,5000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  61,0000

Opakowania z metali150104  0,4000

Opakowania ze szkła150107  9,7000

Papier i tektura200101  665,4000

Szkło200102  868,9000

Tworzywa sztuczne200139  837,4000

suma  2 550,3000

OGÓŁEM  2 550,3000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5OLBET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

Łękawica

 1 077,0000

suma  1 077,0000

OGÓŁEM  1 077,0000

Żelazo i stal170405R4ODLEWNIA ŻELIWA 

"J.TERLECKI" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

GRUSZEWNIA

 1 594,4800

4145



suma  1 594,4800

OGÓŁEM  1 594,4800

Inne niewymienione odpady020799R3AQUA S.A., 

Bielsko-Biała

 28,8000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków030182  66,0000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  0,3880

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 

01

161002  24,6000  0,4900

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  32,5000  1,2900

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  4,7000

suma  156,9880  1,7800

Zawartość piaskowników190802R5  36,5000

suma  36,5000

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070104R12  16,0000

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  1 877,2000

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109  4 687,9130

Wodne ciecze myjące120301  822,3200  8,2300

Emulsje olejowe niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130105  37,7600

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach130507  23,0000

Inne emulsje130802  0,1700

suma  7 464,3630  8,2300

OGÓŁEM  7 657,8510  10,0100

Popioły lotne z węgla100102R3Wytwórnia Betonów i 

Prefabrykatów "KKIM" 

Sp. z o.o., Katowice

 26,9000

suma  26,9000

OGÓŁEM  26,9000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302R14Skanska S.A., 

Warszawa

 1 521,1680

suma  1 521,1680

OGÓŁEM  1 521,1680

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R3VIVASTO S.A., 

Katowice

 54,9200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  2 968,2900

suma  3 023,2100

OGÓŁEM  3 023,2100
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład Prefabrykacji 

Betonu Adam Szwan i 

Wspólnicy Sp.J., 

Knurów

 145,5600

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3 900,0000

Gruz ceglany170102  130,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  200,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  500,0000

Inne niewymienione odpady170182  152,0000

suma  5 027,5600

OGÓŁEM  5 027,5600

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO-ZŁOM BUDZIKUR 

SPÓŁKA JAWNA, 

Częstochowa

 344,1810

suma  344,1810

OGÓŁEM  344,1810

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach130507R12SERWIS 

SEPARATORÓW I 

KANALIZACJI 

EKO-JURA SNEKA 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

HERBY

 200,0000

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  2 500,0000

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  10 000,0000

suma  12 700,0000

OGÓŁEM  12 700,0000

Opakowania z drewna150103R1"FUD-MEN" 

JAROSŁAW FUDAŁA, 

LUCJAN FUDAŁA, 

LESZEK FUDAŁA 

"SPÓŁKA JAWNA", 

Jaworzno

 583,0000

suma  583,0000

OGÓŁEM  583,0000

Inne niewymienione odpady020299R12"Sanit-Trans" Sp. z o.o., 

MIĘDZYRZECZE 

GÓRNE

 0,4600
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Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  23,7400

Inne niewymienione odpady020399  21,0300

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  8,8100

Inne niewymienione odpady020699  32,4900

Inne niewymienione odpady020799  252,8700

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  229,8850

Inne niewymienione odpady030199  36,7390

Inne niewymienione odpady030399  0,1260

Inne niewymienione odpady040199  0,1600

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  1 554,5380

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  397,0860

Inne niewymienione odpady040299  2,2860

Inne niewymienione odpady050199  40,7500

Czysta sadza061303  16,0600

Odpady tworzyw sztucznych070213  634,8590

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14070215  85,7900

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 

02 16

070217  48,4810

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  1 387,7120

Inne niewymienione odpady070299  473,8310

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13070514  32,1200

Inne niewymienione odpady070599  9,7000

Ziemia bieląca z rafinacji oleju070680  407,9600

Inne niewymienione odpady070699  0,9000

Inne niewymienione odpady070799  0,3280

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  29,8380

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  1,8600

Odpady proszków powlekających080201  300,3450

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 

12

080313  0,1160

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  19,1700

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  176,9340

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14120115  24,2640

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  41,4330
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Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  100,5630

Inne niewymienione odpady120199  102,2380

Opakowania z papieru i tektury150101  485,4590

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 222,6950

Opakowania z drewna150103  128,7020

Opakowania wielomateriałowe150105  75,5610

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  9 105,8160

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  258,2780

Zużyte opony160103  5,8230

Tworzywa sztuczne160119  367,9220

Inne niewymienione elementy160122  94,5830

Inne niewymienione odpady160199  69,0000

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  16,4950

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  68,9090

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  181,1650

Inne niewymienione odpady160799  1,6800

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  29,3000

Drewno170201  2,2700

Tworzywa sztuczne170203  54,8250

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  0,4500

Odpadowa papa170380  55,6650

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  0,2800

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  236,1670

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  953,9530

Skratki190801  194,0000

Zawartość piaskowników190802  24,5800

Inne niewymienione odpady190899  0,8450

Zużyty węgiel aktywny190904  2,7200

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190905  0,1780

Tworzywa sztuczne i guma191204  1 992,6280

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  197,7500
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Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  3 216,2000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  2 601,1140

Papier i tektura200101  0,1200

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  142,1240

Odzież200110  15,6900

Tekstylia200111  10,5900

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

inne niż wymienione w 20 01 27

200128  4,2700

Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132  5,5100

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138  6,3600

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  6 197,4780

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  305,1400

Odpady z targowisk200302  148,3700

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  48,5000

Odpady wielkogabarytowe200307  2 696,4120

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  3 211,2220

suma  40 932,2710

OGÓŁEM  40 932,2710

Odpady tworzyw sztucznych070213R12PLASTIC OMNIUM 

AUTO SP. z o.o., 

KLESZCZÓW

 562,3820

suma  562,3820

OGÓŁEM  562,3820

Miedź, brąz, mosiądz170401R4SPÓŁDZIELNIA PRACY 

ODLEWNIKÓW METALI 

"ELEKTROMET", 

Mysłowice

 64,0970

suma  64,0970

OGÓŁEM  64,0970

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222R5P.P.H.U. "AMANDA" 

BARBARA KANIK, 

Pogórze

 493,0000

suma  493,0000

OGÓŁEM  493,0000

Żelazo i stal170405R4ODLEWNIA 

"CEMA-MYSTAL" Sp. z 

o.o., Myszków

 4 235,6600

Metale żelazne191202  23,1200
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suma  4 258,7800

OGÓŁEM  4 258,7800

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Auto Złom Cieszyn Ewa 

Skowron, Cieszyn

 596,4250

suma  596,4250

OGÓŁEM  596,4250

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109R12FENICE POLAND Sp. z 

o.o., Bielsko-Biała

 3 664,6000

suma  3 664,6000

OGÓŁEM  3 664,6000

Odchody zwierzęce020106R3BIO-BUT SP.z o.o., 

ŁANY WIELKIE

 12 774,0000

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  94,9000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  13 227,5000

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  117,9000

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780  7 733,0000

suma  33 947,3000

OGÓŁEM  33 947,3000

Popioły lotne z węgla100102R5EKOBET CEMENTY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Warszawa

 22 854,5700

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  6 005,8600

suma  28 860,4300

OGÓŁEM  28 860,4300

Miedź, brąz, mosiądz170401R4ZYGMUNT NOCOŃ; 

P.P.U.H. ZAMECH 

ZYGMUNT NOCOŃ, 

CZELADŹ

 1,8000

Aluminium170402  0,2000

Żelazo i stal170405  10,5000

suma  12,5000

OGÓŁEM  12,5000

Wybrakowane wyroby żeliwne100980R4Huta "ZABRZE"  S A, 

Zabrze

 18,9400

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  1,2000
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Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  0,6000

Inne niewymienione odpady120199  123,6000

Aluminium170402  0,4430

Żelazo i stal170405  579,7500

suma  724,5330

OGÓŁEM  724,5330

Inne niewymienione odpady101399R5GÓRAŻDŻE CEMENT 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

CHORULA

 29,0000

suma  29,0000

OGÓŁEM  29,0000

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314R4Zakład Działalności 

Innowacyjnej 

INNOVATOR Sp. z o.o., 

Gliwice

 0,3431

Inne niewymienione odpady060399  0,2940

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej100702  0,0000

Zgary i żużle odlewnicze101003  6,3335

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  7,2810

Metale nieżelazne160118  0,3440

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0000

Mieszaniny metali170407  0,2167

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  0,0000

Metale200140  0,0003

suma  14,8126

OGÓŁEM  14,8126

Odpady tworzyw sztucznych070213R12REMONDIS Górny 

Śląsk Sp. z o.o., Ruda 

Śląska

 36,8000

Opakowania z papieru i tektury150101  3 793,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  2 205,4000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  3 677,3000

Opakowania ze szkła150107  832,0000

Szkło170202  15,1000

Papier i tektura200101  24,9000

Tworzywa sztuczne200139  1,4000

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  10,4000
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Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  2,6000

suma  10 598,9000

OGÓŁEM  10 598,9000

Popioły lotne z węgla100102R5Przedsiębiorstwo 

Kompleksowej Realizacji 

Budownictwa "FABUD" 

S.A., Siemianowice 

Śląskie

 0,0000

suma  0,0000

OGÓŁEM  0,0000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108R3Oczyszczalnia Ścieków 

Żory, Żory

 23,8200

suma  23,8200

OGÓŁEM  23,8200

Odpady tworzyw sztucznych070213R5PPHU INTERPLAST 

BARBARA 

ŚWIĘTOJAŃSKA, 

Myszków

 2,3500

suma  2,3500

OGÓŁEM  2,3500

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO-ZŁOM 

GRZEGORZ MIKRUT, 

CHORZÓW

 610,4150

suma  610,4150

OGÓŁEM  610,4150

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109R12ŚRUBENA UNIA S.A., 

Żywiec

 105,7010

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach130507  5,5600

suma  111,2610

OGÓŁEM  111,2610

Opakowania z drewna150103R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

"ŻYWIEC-PERŁA" 

PĘKALA ANDRZEJ I 

HELENA SPÓŁKA 

JAWNA, Żabnica

 194,5100

suma  194,5100

OGÓŁEM  194,5100

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12TOMTEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, SOSNOWIEC

 620,8280
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  78,7390

suma  699,5670

OGÓŁEM  699,5670

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji 

niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

070180R7Centralna Pompownia 

BOLKO Sp. z o.o., 

Bytom

 1 760,0000

suma  1 760,0000

OGÓŁEM  1 760,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne w 

Koniecpolu Sp. z o.o., 

Koniecpol

 379,2700

Opakowania ze szkła150107  207,5000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  786,9200

suma  1 373,6900

OGÓŁEM  1 373,6900

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12P.H.U. MAREX Sp. z 

o.o. Sp. komandytowa, 

Chorzów

 103,9240

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  8,1070

suma  112,0310

OGÓŁEM  112,0310

Inne cząstki i pyły100504R4Metalco International Sp. 

z o.o., ¦więtochłowice

 47,0000

Zgary inne niż wymienione w 10 05 10100511  105,0590

Zgary inne niż wymienione w 10 08 10100811  0,1000

Zgary i żużle odlewnicze101003  21,7000

Cynk twardy110501  751,3200

Popiół cynkowy110502  5,5700

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  38,8340

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  447,8010

Metale nieżelazne160118  24,7470

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,9940

Aluminium170402  57,5350

Cynk170404  3 297,0420

Cyna170406  0,0350
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Mieszaniny metali170407  74,5130

Odpady metali nieżelaznych191002  30,0000

Metale nieżelazne191203  556,7600

suma  5 459,0100

OGÓŁEM  5 459,0100

Odpadowa masa roślinna020103R3Zakład Doświadczalny 

Instytutu Zootechniki 

Państwowego Instytutu 

Badawczego Grodziec 

Śląski Sp. z o.o., 

Świętoszówka

 84,4600

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  2 710,5100

Odpadowa serwatka020580  4,0000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  0,8630

suma  2 799,8330

OGÓŁEM  2 799,8330

Inne niewymienione odpady070299R12EKO-JUMIR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Jaworzno

 399,6450

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  1 712,0200

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  667,7000

suma  2 779,3650

OGÓŁEM  2 779,3650

Cyna170406R4ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY "OMEGA"  

STANIEK URSZULA, 

Siemianowice Śląskie

 9,0600

suma  9,0600

OGÓŁEM  9,0600

Odpady tworzyw sztucznych070213R5BUDCHEM ADAM 

SZLACHCIC SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Mysłowice

 0,0000

suma  0,0000

OGÓŁEM  0,0000
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Żelazo i stal170405R4Zakłady Mechaniczne 

"WIROMET" S.A., 

Mikołów

 240,2240

suma  240,2240

OGÓŁEM  240,2240

Inne niewymienione elementy160122R4P.H.U. "KAREN" 

KAROL GURBAŁA, 

Choroń

 911,9720

suma  911,9720

OGÓŁEM  911,9720

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FIRMA 

HANDLOWO-PRODUKC

YJNO-USŁUGOWA 

DAMAR ŻANETA 

HRAPKOWICZ, 

MYSŁOWICE

 1 573,6850

suma  1 573,6850

OGÓŁEM  1 573,6850

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4Odlewnia Żeliwa 

BLACHOWNIA Sp. z 

o.o., Blachownia

 34,2000

Żelazo i stal170405  585,9700

suma  620,1700

OGÓŁEM  620,1700

Żelazo i stal170405R4SIL-TRADE Beata 

Polaczek, Katowice

 2 682,0300

suma  2 682,0300

OGÓŁEM  2 682,0300

Odpady tworzyw sztucznych070213R3VIG Sp. z o.o., Dąbrowa 

Górnicza

 200,0000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  218,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  3 985,6350

Zużyte opony160103  31,7000

Tworzywa sztuczne i guma191204  363,6100

suma  4 798,9450

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304R12  343,0300

Odpady tytoniowe020382  6,1920

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307  25,0400

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  100,0000
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Odpady tworzyw sztucznych070213  2 414,0730

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  800,0000

Inne niewymienione odpady070299  200,0000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  300,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  1 581,7600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  4 237,8800

Opakowania wielomateriałowe150105  300,0000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  3 303,5670

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  586,6390

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

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

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  707,0710

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  674,3440

Filtry olejowe160107  2 260,1860

Tworzywa sztuczne160119  144,4050

Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 

07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  8,9860

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  60,0000

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  240,0000

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  100,0000

Tworzywa sztuczne170203  119,6210

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  250,0000

Papier i tektura191201  315,5450

Tworzywa sztuczne i guma191204  11 367,2010

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  971,4000

Tekstylia191208  821,7800

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  9 948,4950

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  40 535,7040

Papier i tektura200101  11,8650

Tekstylia200111  14,4380
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Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  548,0250

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  340,3600

Odpady wielkogabarytowe200307  6 990,0000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  156,5600

suma  90 784,1670

OGÓŁEM  95 583,1120

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4AMS METAL Sp. z o.o., 

Siemianowice Śląskie

 1 020,0300

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  954,6600

suma  1 974,6900

OGÓŁEM  1 974,6900

Skratki190801R3PZOM STRACH Sp. z 

o.o. Sp. K., Konopiska

 3,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201  3 375,2220

suma  3 378,2220

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222R12  121,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  76,2500

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 300,8530

Opakowania wielomateriałowe150105  109,0600

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  3 456,9800

Opakowania ze szkła150107  2 701,0170

Zużyte opony160103  58,2800

Tworzywa sztuczne160119  8,3000

Tworzywa sztuczne170203  0,0000

Tworzywa sztuczne i guma191204  2 269,7620

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  10 265,6460

Tekstylia200111  4,7200

Tworzywa sztuczne200139  0,5000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  40 477,4200

Odpady wielkogabarytowe200307  2 680,4390

suma  63 530,2270

OGÓŁEM  66 908,4490
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Odpady tworzyw sztucznych070213R3IMPORT EXPORT HURT 

SPEDYCJA J.J. 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Ustroń

 658,9800

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  219,6600

suma  878,6400

OGÓŁEM  878,6400

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101201R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

FLUXMET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Bełsznica

 21,7600

Cząstki i pyły101203  321,4190

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  267,1300

suma  610,3090

OGÓŁEM  610,3090

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R12TAURON WYDOBYCIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

Jaworzno

 432 681,0000

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  3 415,0000

suma  436 096,0000

OGÓŁEM  436 096,0000

Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 

09

190210R1CEMEX Polska Sp. z 

o.o. (dawniej RMC 

Polska Sp. z o.o.), 

Warszawa

 1 970,3400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  3 084,1200  2 870,7000

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  42 661,9600

suma  47 716,4200  2 870,7000

Popioły lotne z węgla100102R5  6 486,4800

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124  24 115,0000

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, 

stalownicze)

100201  257,6200

Zużyte formy101206  1 273,2600

Odpady z produkcji cementu101380  337,0000
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Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  151,9700  144,7000

suma  32 621,3300  144,7000

OGÓŁEM  80 337,7500  3 015,4000

Odpady tworzyw sztucznych070213R12"EUROGLASS" 

POKUSA MARIAN, 

Biery

 228,3000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  297,8000

Tworzywa sztuczne i guma191204  544,0000

suma  1 070,1000

OGÓŁEM  1 070,1000

Zgary z hutnictwa żelaza100280R12SCHOLZ Polska Sp. z 

o.o. ( dawniej SIGRA ), 

Będzin

 47,1900

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  4 568,0680

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  15 293,9020

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  186,4020

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  366,3870

Inne niewymienione odpady120199  5 699,6460

Metale żelazne160117  1 083,0670

Metale nieżelazne160118  10,6360

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  58,9680

Miedź, brąz, mosiądz170401  27,4490

Aluminium170402  1,7650

Ołów170403  0,2830

Cynk170404  0,0500

Żelazo i stal170405  21 688,0370

Cyna170406  0,0010

Mieszaniny metali170407  120,0970

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  16,6900

Odpady żelaza i stali191001  46,7400

Metale żelazne191202  1 950,0000

Metale nieżelazne191203  254,0360

Metale200140  3 121,7350

suma  54 541,1490

OGÓŁEM  54 541,1490

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Gminny Zakład 

Gospodarki Komunalnej, 

Świerklany

 1 561,7200
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Gruz ceglany170102  251,0400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  166,7600

suma  1 979,5200

OGÓŁEM  1 979,5200

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508R3Koksownia Przyjaźń Sp. 

z o.o., Dąbrowa 

Górnicza

 0,5130

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z 

biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

190811  6 617,3900  1 654,3500

suma  6 617,9030  1 654,3500

OGÓŁEM  6 617,9030  1 654,3500

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

TRANSPORTOWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE "EM-FOL" 

SZKLARCZYK 

MAGDALENA, ZABRZE

 200,1600

suma  200,1600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R13  43,0500

suma  43,0500

OGÓŁEM  243,2100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1STOLARSTWO 

EKSPORT-IMPORT 

ROMAN LEMPA, 

DZIELNA

 240,0000

suma  240,0000

OGÓŁEM  240,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R5GLAZAX  S.C. Damian 

Zając, Szymon Zając, 

Siemianowice Śląskie

 264,5400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  399,3000

Tworzywa sztuczne i guma191204  100,5650

suma  764,4050

OGÓŁEM  764,4050

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020705R3MASTER - ODPADY i 

ENERGIA Sp. z o.o. 

(Międzygminne Przed 

Gosp Odpadami i Energ 

Odnawialnej MASTER 

Sp. z o.o.), Tychy

 116,7000
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Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  48,7000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  1 087,5000

Odpady ulegające biodegradacji200201  9 561,9000

suma  10 814,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  86,6000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  3 367,8000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  99,6000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  1 013,6000

Osady z klarowania wody190902  2,1000

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  7 618,1000

suma  12 187,8000

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307R12  349,9000

Opakowania z papieru i tektury150101  438,4000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 792,8000

Opakowania z drewna150103  38,8000

Opakowania z metali150104  245,4000

Opakowania wielomateriałowe150105  0,2000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  709,0000

Opakowania ze szkła150107  193,1000

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  21,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  5 000,0000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  633,1000

Papier i tektura200101  2 552,2000

Szkło200102  3 049,9000

Tworzywa sztuczne200139  3 577,6000

Metale200140  30,7000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  253,4000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  64 209,3000
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Odpady z targowisk200302  2 156,8000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  1 121,6000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  88,4000

Odpady wielkogabarytowe200307  6 032,8000

suma  92 494,4000

OGÓŁEM  115 497,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"HAMARO" S.C. 

KUROWSKA & 

KUROWSCY 

AUTO-PLAC,SKUP I 

SPRZEDAŻ 

UŻYWANYCH 

SAMOCHODÓW,CZĘŚ

CI I AKCESORIÓW 

SAMOCHODOWYCH, 

Racibórz

 556,8740

suma  556,8740

OGÓŁEM  556,8740

Miedź, brąz, mosiądz170401R4ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWY BEOMEX Sp. z 

o.o., BIELSKO-BIAŁA

 32,4000

suma  32,4000

OGÓŁEM  32,4000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3INTERPLAST PLASTIC 

PRODUCTS Sp. z o.o., 

Bytom

 0,5000

Tworzywa sztuczne i guma191204  236,7420

suma  237,2420

OGÓŁEM  237,2420

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12P.U.P.H. "COLMEX" 

SPÓŁKA JAWNA 

ANDRZEJ PODOLSKI I 

MIROSŁAW SZYMLA, 

Jaworzno

 418,0070

suma  418,0070

OGÓŁEM  418,0070

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103R4WTÓRMET 

RADZIONKÓW Sp. z 

o.o., Radzionków

 0,2120

Inne niewymienione odpady120199  43,5270

Zbiorniki na gaz skroplony160116  3,5980
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Metale żelazne160117  3 697,0100

Metale nieżelazne160118  100,0930

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  133,8980

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  1 180,1060

Mieszaniny metali170407  111,4930

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  0,0070

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych190102  0,4600

Metale żelazne191202  5 210,8620

Metale nieżelazne191203  115,1010

Metale200140  510,1140

suma  11 106,4810

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12  256,2500

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  7,3000

suma  263,5500

OGÓŁEM  11 370,0310

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PPHU DREW-TRANS 

Zofia Pośpiech-Kibiłko, 

SOSNOWIEC

 17,2690

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  195,4350

Tworzywa sztuczne170203  3,0500

Tworzywa sztuczne i guma191204  20,0700

suma  235,8240

Opakowania z papieru i tektury150101R12  41,4000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  7,8400

suma  49,2400

OGÓŁEM  285,0640

Odpady tworzyw sztucznych070213R3EUROPACK FOILS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Bieruń

 368,8000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 076,9000

Tworzywa sztuczne i guma191204  104,7000

suma  1 550,4000

OGÓŁEM  1 550,4000
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3Zarząd Zieleni Miejskiej 

w Rybniku, Rybnik

 4,6300

Odpady ulegające biodegradacji200201  2 279,8800

suma  2 284,5100

OGÓŁEM  2 284,5100

Odpady tworzyw sztucznych070213R5"RAMETA" 

SPÓŁDZIELNIA 

MEBLARSKA ZAKŁAD 

PRACY CHRONIONEJ, 

Racibórz

 81,0000

suma  81,0000

OGÓŁEM  81,0000

Opakowania z drewna150103R3PHU "PLUTON" 

ROBERT PIECHA, 

ZABRZE

 1 307,0240

suma  1 307,0240

OGÓŁEM  1 307,0240

Odpady tworzyw sztucznych070213R3M.R - PLAST Rybarski 

Marcin, Radziechowy

 40,8960

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  231,5740

Tworzywa sztuczne160119  5,0100

Tworzywa sztuczne i guma191204  27,2500

suma  304,7300

OGÓŁEM  304,7300

Odpady tworzyw sztucznych070213R3"PTS Plast - 

Smereczek" Sp. J., 

Ornontowice

 28,9050

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  3 885,6140

suma  3 914,5190

OGÓŁEM  3 914,5190

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12MUCHA BARTŁOMIEJ 

"AUTOLAND - ŚLĄSK", 

Ustroń

 264,6030

suma  264,6030

OGÓŁEM  264,6030

Opakowania z metali150104R4CP Recycling 

Organizacja Odzysku 

Opakowań S.A (dawniej 

Koba Organizacja 

Odzysku S.A), Kraków

 2 811,3000

suma  2 811,3000

OGÓŁEM  2 811,3000
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Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070203R3PRZEM-PLAST 

SPÓŁKA CYWILNA 

PRZEMYSŁAW 

TROJAK, JAKUB 

TROJAK, Czaniec

 49,4600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  99,2310

suma  148,6910

OGÓŁEM  148,6910

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12PPHU EKO-NIKOL Sp. 

z o.o., Katowice

 572,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  52,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  2 660,0000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  120,0000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  3 935,0000

suma  7 339,0000

OGÓŁEM  7 339,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO ZŁOM Edward 

Borowski, Rybnik

 271,3780

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  10,4900

suma  281,8680

OGÓŁEM  281,8680

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12DS PROJECT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Warszawa

 486,9960

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  60,9630

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  281,2500

suma  829,2090

OGÓŁEM  829,2090

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109R12PUPH REMTECH Sp. z 

o.o., Sosnowiec

 1 975,4700

Wodne ciecze myjące120301  254,1800  0,7000

Emulsje olejowe niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130105  5,6500

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach130507  341,9000
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Inne niewymienione odpady130899  21,0900

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty160708  10,3900  0,2000

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  9,8300  0,2000

suma  2 618,5100  1,1000

OGÓŁEM  2 618,5100  1,1000

Popioły lotne z węgla100102R5DOMBUD SP. Z O.O., 

WARSZOWICE

 245,6400

suma  245,6400

OGÓŁEM  245,6400

Odpady tworzyw sztucznych070213R3WZD Sp. z o.o., 

Pszczyna

 53,7600

suma  53,7600

OGÓŁEM  53,7600

Opakowania z papieru i tektury150101R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH 

"EMPOL" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Tylmanowa

 522,9000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  831,0000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  35 060,8000

Odpady wielkogabarytowe200307  1 891,5000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  28,5000

suma  38 334,7000

OGÓŁEM  38 334,7000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3FIRMA ART Sp. z o.o. 

Sp.k., Bielsko-Biała

 9,3500

Opakowania z papieru i tektury150101  52,3300

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  485,1790

suma  546,8590

OGÓŁEM  546,8590

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., 

Zawiercie

 19,3200

Skratki190801  197,5200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  20 276,2000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  379,8100
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Odpady ulegające biodegradacji200201  2 435,6610

Odpady z targowisk200302  49,7700

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  49,7200

suma  23 408,0010

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  2 538,3800

Gruz ceglany170102  376,8400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  15,1600

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  1 180,3000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  5 488,9200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  886,7000  443,3500

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  537,6400

suma  11 023,9400  443,3500

Opakowania z papieru i tektury150101R12  373,3400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  419,4600

Opakowania z metali150104  13,0200

Opakowania ze szkła150107  1 062,2000

Inne niewymienione odpady160799  7 439,6000

Metale żelazne191202  248,2600

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  190,1000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  11 440,2400

Papier i tektura200101  531,2820

Szkło200102  920,9690

Tworzywa sztuczne200139  1 129,8320

Metale200140  10,1400

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  390,2000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  33 783,8600

Odpady wielkogabarytowe200307  599,8730

suma  58 552,3760

OGÓŁEM  92 984,3170  443,3500
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Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R5Przedsiębiorstwo 

Budowy Dróg 

DROGOPOL-ZW, 

Katowice

 7 254,0000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  551,6000

suma  7 805,6000

OGÓŁEM  7 805,6000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "ROMAK" - 

Roman Kwik, Tychy

 78,0000

suma  78,0000

OGÓŁEM  78,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTOKOMPLEKS 

Krzysztof Ważka, 

Gumna

 875,9750

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  1,0600

Filtry olejowe160107  8,2200

Inne niewymienione elementy160122  7,2030

Inne niewymienione odpady160199  0,0000

suma  892,4580

OGÓŁEM  892,4580

Odpady żelaza i stali191001R4SILINGEN POLSKA Sp. 

z o.o., ŁAZISKA 

GÓRNE

 3 331,1400

Metale żelazne191202  4 848,1500

suma  8 179,2900

OGÓŁEM  8 179,2900

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213R5Elektrozłom Sp. z o.o., 

Ślemień

 1,5050

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  25,9470

suma  27,4520

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213R12  15,8560

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  409,6020

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  10,8080

Inne baterie i akumulatory160605  83,8590
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Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  0,2130

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 

16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory 

zawierające te baterie

200133  0,1320

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33200134  2,5740

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  4,0500

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  30,0180

Odpady wielkogabarytowe200307  2,3070

suma  559,4190

OGÓŁEM  586,8710

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R3"BEST-EKO" Sp. z o.o., 

Żory

 2 613,9500  416,0310

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  260,5450

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  1,2900

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020502  56,6200  5,5270

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  6,9920

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  13,2400

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji 

niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

070180  140,6600

Opakowania z drewna150103  143,6100

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  1 057,8380

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych190603  57,0000  0,5700

Skratki190801  0,5200

Zawartość piaskowników190802  27,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  13 940,0800  1 980,7810

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  38,4200

Inne niewymienione odpady190899  5 455,9200  317,5080

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  1 399,7000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  3 426,9800

Oleje i tłuszcze jadalne200125  5,3780

Odpady ulegające biodegradacji200201  24 992,9920
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Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304  43,0000  2,1500

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  0,4600  0,0230

suma  53 682,1950  2 722,5900

OGÓŁEM  53 682,1950  2 722,5900

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12F.H.U. MOT-BUD 

MAREK KRAWCZYK, 

Dąbrowa Górnicza

 268,2720

suma  268,2720

OGÓŁEM  268,2720

Żużle odlewnicze100903R5Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe JURA-INVEST 

Zbigniew Dorożyński, 

Myszków

 1 800,0000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  27 709,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  599,0000

suma  30 108,0000

OGÓŁEM  30 108,0000

Zużyte opony160103R3Zakład Regenaracji 

Opon GLOB-GUM Kops 

Norbert, Ornontowice

 5,0000

suma  5,0000

OGÓŁEM  5,0000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212R3ALBA Miejskie 

Przedsiębiortswo 

Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o., Dąbrowa 

Górnicza

 54 893,9000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  460,6000

Odpady ulegające biodegradacji200201  4 353,0000

Odpady z targowisk200302  93,6000

suma  59 801,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R12  1 824,9000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  103,4000

Opakowania z drewna150103  41,3000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  6 591,8000

Opakowania ze szkła150107  3 692,1000

Papier i tektura200101  44,8000
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Szkło200102  1,0000

Tekstylia200111  17,6000

Tworzywa sztuczne200139  49,3000

Metale200140  14,0000

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  8 014,4000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  89 999,7000

Odpady z targowisk200302  665,5000

Odpady wielkogabarytowe200307  3 141,5000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  4 416,2000

suma  118 617,5000

OGÓŁEM  178 418,6000

Metale żelazne160117R12PPUH EUROSCRAP 

CELEJ KRYSTIAN, 

Częstochowa

 606,8670

suma  606,8670

OGÓŁEM  606,8670

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3Industrie Murizio 

Peruzzo "POLOWAT" 

Sp. z o.o., Bielsko-Biała

 14 872,7270

Tworzywa sztuczne i guma191204  27,4200

suma  14 900,1470

OGÓŁEM  14 900,1470

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070104R2PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWO-USŁUGOWE 

"REDYSPOL"S.C.KRZY

SZTOF I DOROTA 

TEKLAK, Częstochowa

 1,5490

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117  11,8740

Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  214,2780

suma  227,7010

OGÓŁEM  227,7010

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R12EKO-GLOB 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE JANUSZ 

KUCZATY, BEŁSZNICA

 123,0200

Opakowania z papieru i tektury150101  45,7000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  156,7450
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Zmieszane odpady opakowaniowe150106  722,8580

Opakowania ze szkła150107  771,3900

Tworzywa sztuczne170203  5,9600

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  1 281,1500

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  6 102,1200

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  91,6600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  14,0800

Odpady wielkogabarytowe200307  193,1200

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  7,9600

suma  9 515,7630

OGÓŁEM  9 515,7630

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PRZEDSIĘBIORTWO 

"BILT" Sp. z o.o.  

Z.P.Ch., Bielsko-Biała

 131,3000

suma  131,3000

OGÓŁEM  131,3000

Odzież200110R12STALESIA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Kraków

 681,5850

suma  681,5850

OGÓŁEM  681,5850

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5MAN-TRANS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, TYCHY

 67,0000

suma  67,0000

OGÓŁEM  67,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R12MERCURY HM Sp. z 

o.o. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

Gliwice

 0,7400

Inne niewymienione odpady120199  10,0790

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,3450

Aluminium170402  1,3220

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  1 290,0410

suma  1 303,5270

OGÓŁEM  1 303,5270
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Odpady tworzyw sztucznych070213R5POLIMER Sp. z o.o., 

Lubliniec

 3,0520

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  23,3090

suma  26,3610

OGÓŁEM  26,3610

Żelazo i stal170405R4ZESPÓŁ ODLEWNI 

"RAFAMET" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Kuźnia Raciborska

 4 687,0000

suma  4 687,0000

OGÓŁEM  4 687,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R5COVERIS RIGID 

POLSKA SP. Z O.O., 

Siemianowice Ślaskie

 1 742,7510

suma  1 742,7510

OGÓŁEM  1 742,7510

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11100912R4Odlewnia Staliwa 

"ŁABĘDY" Sp. z o.o., 

Gliwice

 1 258,6000

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  16,0000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  0,0000

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  0,0000

Opakowania z metali150104  0,1000

Metale żelazne160117  0,0000

Żelazo i stal170405  1 694,7000

suma  2 969,4000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908R5  3 420,0000

suma  3 420,0000

OGÓŁEM  6 389,4000

Skratki190801R3REMONDIS Tarnowskie 

Góry Sp. z o.o., 

Tarnowskie Góry

 560,1400

Zawartość piaskowników190802  412,9600

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  3 588,3800

Odpady ulegające biodegradacji200201  15 261,0400

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  402,4800

suma  20 225,0000

OGÓŁEM  20 225,0000
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102R5FH KRIST-MAR Sp.j., 

Będzin

 50,5800

suma  50,5800

OGÓŁEM  50,5800

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5WĘGLOKOKS KRAJ 

Sp. z o.o., Piekary 

Śląskie

 2 575,7200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  9 602,3900

Popioły lotne z węgla100102  26 072,9700

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124  16 932,4800

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  35 375,0100

Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż 

wymienione w 19 13 05

191306  2 352,6000  903,1620

suma  92 911,1700  903,1620

OGÓŁEM  92 911,1700  903,1620

Odpady tworzyw sztucznych070213R3GEO GLOBE POLSKA 

Sp. z o.o. spółka 

komandytowo - akcyjna, 

Mikołów

 397,9610

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  4,2500

suma  402,2110

OGÓŁEM  402,2110

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R12BM Recykling Sp. z 

o.o., Andrychów

 0,1040

Inne niewymienione odpady020199  9,8600

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203  7,8200

Inne niewymienione odpady020299  46,5600

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  15,9000

Odpady tytoniowe020382  2,6000

Inne niewymienione odpady020399  7,6800

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  5,8400

Inne niewymienione odpady020599  106,0400

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  20,5800

Inne niewymienione odpady020799  1,7200
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje niebezpieczne

030104  44,0200

Inne niewymienione odpady030199  2,1710

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307  363,7900

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  6,2200

Inne niewymienione odpady030399  9,6500

Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040106  120,3000  48,1200

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  171,0750

Odpady z polerowania i wykańczania040109  1,9900

Inne niewymienione odpady040199  6,4680

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  153,7700

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  1 477,8570

Inne niewymienione odpady040299  40,6050

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne

050109  127,2800  25,4560

Inne niewymienione odpady050199  24,1200

Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15060316  78,6800

Inne niewymienione odpady060399  16,2200

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne

060502  10,6060  2,1210

Inne niewymienione odpady060799  6,1800

Inne niewymienione odpady060899  2,1300

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)061302  9,2630

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070104  20,6410

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070108  2,4300

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne070110  383,7200

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne

070111  32,1000  6,4200

Inne niewymienione odpady070199  22,7950

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070204  23,1400

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070208  19,1000

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne070210  7,3180

Odpady tworzyw sztucznych070213  4 374,5950
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Odpady z dodatków zawierające substancje 

niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

070214  135,8800

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14070215  9,0990

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 

02 16

070217  71,1350

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  421,8480

Inne niewymienione odpady070299  393,9060

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070304  25,8340

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne070513  16,7000

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13070514  43,4400

Inne niewymienione odpady070599  7,1450

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070604  0,8100

Ziemia bieląca z rafinacji oleju070680  61,1000

Zwroty kosmetyków i próbek070681  28,4610

Inne niewymienione odpady070699  288,2700

Inne niewymienione odpady070799  11,0580

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  207,2370

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  117,7800

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113  323,4800

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 13

080114  217,0030

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115  779,6930

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  36,6450

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117  71,9900

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  54,1200

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119  26,1000

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 19

080120  0,1000

Inne niewymienione odpady080199  30,7600
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Odpady proszków powlekających080201  248,8520

Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne080202  26,5800

Inne niewymienione odpady080299  95,8040

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie080307  4,8000

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie080308  17,6540

Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  44,2990

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 

12

080313  9,5010

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14080315  0,0920

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  37,3410

Inne niewymienione odpady080399  14,0800

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080409  291,7030

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  348,3850

Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 

11

080412  0,3680

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 13

080414  0,8060

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415  3,6450

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione 

w 08 04 15

080416  2,5040

Inne niewymienione odpady080499  5,5000

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub 

związki srebra

090107  0,2200

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  2,2170

Inne szlamy i osady pofiltracyjne100215  80,7200  40,3600

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne

101009  11,6800

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego101103  9,7520

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  452,4400

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 12 09

101210  13,2400

Odpady z cementowych materiałów kompozytowych 

inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10

101311  93,8860

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 13 12

101313  22,5120
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Osady i szlamy z fosforanowania110108  24,6000

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  7,4200  1,1130

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111  5,1860

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  3,7200

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  123,6510

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  46,7310

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  1,1400

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  98,2720

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali 

niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i 

roztworów)

120107  0,6000

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109  45,7900

Zużyte woski i tłuszcze120112  0,3800

Odpady spawalnicze120113  6,5760

Szlamy z obróbki metali zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  232,8610  34,9290

Odpady poszlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  27,3700

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  90,5360

Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)

120118  3,8650

Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  25,0950

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  361,5950

Inne niewymienione odpady120199  98,4010

Wodne ciecze myjące120301  4,0050  0,4000

Inne oleje hydrauliczne130113  0,3200

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych

130205  4,9400

Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130206  0,0400

Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w 

separatorach

130501  3,7000

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach130502  80,9800

Olej z odwadniania olejów w separatorach130506  0,1600

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach130507  62,9400

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  0,6000
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Inne niewymienione odpady130899  4,7500

Opakowania z papieru i tektury150101  2 709,5710

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  3 125,8260

Opakowania z drewna150103  54,6720

Opakowania wielomateriałowe150105  2 180,8440

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  5 217,1520

Opakowania ze szkła150107  11,0570

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  2 804,9890

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

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

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  3 364,2850

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  1 222,6050

Filtry olejowe160107  4,4210

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11160112  14,5460

Płyny hamulcowe160113  0,8750

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  3,4670

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 

16 01 14

160115  46,0000

Tworzywa sztuczne160119  925,9300

Inne niewymienione elementy160122  199,1880

Inne niewymienione odpady160199  203,9410

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte 

ze zużytych urządzeń

160215  0,5740

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  161,1920

Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  102,9980

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  62,2120

Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160305  97,9540

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  510,4850

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty160708  6,0350  0,6030

Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne160709  49,8600
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Inne niewymienione odpady160799  101,1560

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  1,5200  0,1820

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 

01

161002  91,4400  13,7160

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  0,2820

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne168101  1,3500

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  12,5000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  964,0000

Drewno170201  75,0100

Tworzywa sztuczne170203  247,9400

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

zawierające lub zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204  136,5360

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503  923,6800

Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania 

gazów odlotowych

190105  0,8680

Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów 

odlotowych

190106  2,7890

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych190107  235,0780

Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów 

odlotowych

190110  12,6480

Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje 

niebezpieczne

190111  21,3400

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 

11

190112  20,7940

Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne190115  3,8880

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

190205  60,7200  9,1080

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 02 05

190206  1 338,8000  200,8200

Inne niewymienione odpady190299  17,2800

Odpady niebezpieczne zestalone190306  96,3200

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  339,9400

Skratki190801  171,7300

Zawartość piaskowników190802  517,7600

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  23 359,6800  4 671,9360
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Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  10,8700

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne 

niż wymienione w 19 08 09

190810  23,0000  7,3600

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z 

biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

190811  962,0200  144,3030

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 

niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813  631,8000  94,7700

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  1 441,4680  216,2200

Inne niewymienione odpady190899  33,4800  7,3650

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  153,3200

Osady z klarowania wody190902  11,5000  2,3000

Zużyty węgiel aktywny190904  11,9950

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190905  18,1400

Inne niewymienione odpady190999  1,5000  0,6000

Papier i tektura191201  35,5800

Metale nieżelazne191203  1,8100

Tworzywa sztuczne i guma191204  1 633,8950

Szkło191205  0,0600

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  0,1600

Tekstylia191208  20,9400

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  1 574,1890

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

191211  236,9870

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  37 813,1330

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  518,3400

Odzież200110  2,8800

Tekstylia200111  11,9770

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

zawierające substancje niebezpieczne

200127  28,7010

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

inne niż wymienione w 20 01 27

200128  1,4990

Tworzywa sztuczne200139  3,1400

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  340,5340

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  209,1600

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304  3,0000  0,4500
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Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  2 245,5900  1 302,4420

Odpady wielkogabarytowe200307  1 734,8470

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  0,0110

suma  115 918,5910  6 831,0940

OGÓŁEM  115 918,5910  6 831,0940

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PW JUPOL S.A., Bytom  41,9000

suma  41,9000

OGÓŁEM  41,9000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5"DROG-BUD" Sp. z o.o., 

Lubojenka

 12 128,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  390,0000

suma  12 518,0000

OGÓŁEM  12 518,0000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 10 01 20

100121R5TAURON Wytwarzanie 

Spółka Akcyjna, 

Jaworzno

 22,2000  22,2000

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej100126  609,0000  304,5000

Inne niewymienione odpady100199  22,4500

Zawartość piaskowników190802  3,1000

Osady z dekarbonizacji wody190903  7 084,7000

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników 

jonitowych

190906  102,7200

suma  7 844,1700  326,7000

OGÓŁEM  7 844,1700  326,7000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R3GeoInvest Krzysztof 

Gajdzik, Gierałtowice

 14,5500

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  132,7100

suma  147,2600

OGÓŁEM  147,2600

Odpady proszków powlekających080201R5Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami 

CORTEX-II Sp. z o.o., 

Czeladź

 30,2800

Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne080202  200,0000

Inne niewymienione odpady101299  38,7700

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101301  30,9400

Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)101306  392,1000

Odpady betonowe i szlam betonowy101314  38,6800

Inne niewymienione odpady101399  0,0030
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Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  2,5500

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  6,3400

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14120115  1,7900  1,0740

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  5,0000

suma  746,4530  1,0740

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307R12  696,3560

Odpady tworzyw sztucznych070213  6,5260

Inne niewymienione odpady070299  1,8400

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  17,9750

Inne niewymienione odpady120199  56,7890

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  50,0000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  5,3610

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  25,0000

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  8,9840

Odpady wielkogabarytowe200307  44,9650

suma  913,7960

OGÓŁEM  1 660,2490  1,0740

Odpady tworzyw sztucznych070213R3VIOLSTER VIOLETTA 

STERNA, 

ZBROSŁAWICE

 40,1540

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  246,8250

Tworzywa sztuczne160119  39,2050

Tworzywa sztuczne i guma191204  4,1200

suma  330,3040

OGÓŁEM  330,3040

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KAN

ALIZACYJNE "GÓRNA 

ODRA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, ROSZKÓW

 697,2300

Gruz ceglany170102  1 000,7000
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 032,7200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  735,2900

suma  4 465,9400

OGÓŁEM  4 465,9400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12STANIECZKO 

BARTŁOMIEJ 

AUTO-ZŁOM, Pawłowice

 319,6600

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  6,3550

suma  326,0150

OGÓŁEM  326,0150

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5TAMIR Sp. j T. i M. 

Kuśnierz, Zabrze

 10 907,4900

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  12 898,3900

suma  23 805,8800

OGÓŁEM  23 805,8800

Odpady tworzyw sztucznych070213R12NICROMETAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, TORUŃ

 1 129,8000

suma  1 129,8000

OGÓŁEM  1 129,8000

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5CTL HALDEX S.A., 

Sosnowiec

 52 672,0400

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  1 299 000,0000

Inne niewymienione odpady010499  6 521,1100

Popioły lotne z węgla100102  52,8200

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124  950,2200

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  3 318,1600

suma  1 362 514,3500

OGÓŁEM  1 362 514,3500

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5Jastrzębska Spółka 

Węglowa S.A., 

Jastrzębie Zdrój

 746 902,1000
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Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż 

wymienione w 01 04 80

010481  115 758,0000

Popioły lotne z węgla100102  88 818,4700

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  511,5000

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  101 499,7100

Inne niewymienione odpady190999  5 213,3300  4 809,6130

suma  1 058 703,1100  4 809,6130

OGÓŁEM  1 058 703,1100  4 809,6130

Inne niewymienione odpady101399R5ELŻ-POL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

Jaworzno

 3,7000

suma  3,7000

OGÓŁEM  3,7000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PPHU "DARPOL" 

Piecuch Dariusz, 

Radziechowy-Wieprz

 49,8000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  10,8000

suma  60,6000

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216R4  4,6000

suma  4,6000

OGÓŁEM  65,2000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306R12Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Okręgu 

Częstochowskiego S. 

A., Częstochowa

 804,1200  643,2960

suma  804,1200  643,2960

OGÓŁEM  804,1200  643,2960

Odpady tworzyw sztucznych070213R5PMS 4I Przemysław 

Bule, Częstochowa

 10,4950

suma  10,4950

OGÓŁEM  10,4950
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Opakowania z papieru i tektury150101R1Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o., Katowice

 0,0500

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  0,0500

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  0,0290

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  0,1000

suma  0,2290

Odpady ulegające biodegradacji200201R3  7 995,6000

suma  7 995,6000

Gruz ceglany170102R5  6 470,6000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  4 893,1000

suma  11 363,7000

Odpady tworzyw sztucznych070213R12  3,1000

Opakowania z papieru i tektury150101  679,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 170,1000

Opakowania z metali150104  0,6000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  23,0000

Opakowania ze szkła150107  516,7000

Tworzywa sztuczne170203  0,7000

Papier i tektura191201  23,7000

Tworzywa sztuczne i guma191204  130,7000

Papier i tektura200101  2 511,0000

Szkło200102  2 684,0000

Tworzywa sztuczne200139  35,5000

Metale200140  0,1000

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  4 997,3000

suma  12 775,5000

OGÓŁEM  32 135,0290

Popioły lotne z węgla100102R5WŁODAR TRADE 

Wiesław Włodarczyk sp. 

j., Częstochowa

 7 555,0900

suma  7 555,0900
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OGÓŁEM  7 555,0900

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Pomoc Drogowa Auto 

Naprawa Złomowanie 

Samochodów Lidia 

Kapustka, Chełm Śląski

 493,0570

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  26,4500

suma  519,5070

OGÓŁEM  519,5070

Tworzywa sztuczne i guma191204R5PPH "LIMAK" Sp. z o.o. 

sp. k., Częstochowa

 21,3620

suma  21,3620

Odpady tworzyw sztucznych070213R12  20,8280

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  0,5340

suma  21,3620

OGÓŁEM  42,7240

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3ERMAX Magdalena 

Kozik, DĄBROWA 

GÓRNICZA

 543,6400

suma  543,6400

OGÓŁEM  543,6400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "TYTAN"  HENRYK 

KOŚCIELNIAK, Zabrze

 251,0000

suma  251,0000

OGÓŁEM  251,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12P.P.H.U. 

"FUNDAMENT" Robert 

Mańczyk, Wręczyca 

Wielka

 574,0700

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  13,2400

suma  587,3100

OGÓŁEM  587,3100

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

CAL-BAU Zenon Klyta, 

Bytom

 313,2800
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Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  204 583,5300

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  3 216,1600

suma  208 112,9700

OGÓŁEM  208 112,9700

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3BC SERVICE Sp. z o.o. 

Sp. K, Ustroń

 165,6310

Opakowania wielomateriałowe150105  4,3520

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  960,0000

suma  1 129,9830

OGÓŁEM  1 129,9830

Inne niewymienione odpady020799R3BESKID ŻYWIEC Sp. z 

o.o., Żywiec

 7,5600

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  99,8920

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  42,0400  5,0870

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  33,5600

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  1 508,7300

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 315,7750

suma  3 007,5570  5,0870

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej 

skał inne niż wymienione w 01 04 07

010413R5  406,7600

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  138,7700

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  729,3400

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  0,3800

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  1 499,4000

Zawartość piaskowników190802  30,1200

suma  2 804,7700

Opakowania z papieru i tektury150101R12  192,3510

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  302,7580
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Opakowania z metali150104  0,3070

Opakowania wielomateriałowe150105  0,1900

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  2 009,9590

Opakowania ze szkła150107  1 882,3250

Papier i tektura200101  23,8600

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  37,7100

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  10 922,2530

Odpady wielkogabarytowe200307  278,7500

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  14,7400

suma  15 665,2030

OGÓŁEM  21 477,5300  5,0870

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R3Przedsiębiorstwo 

Produkcujno-Usługowe 

PRODREX Sp. z o.o., 

Rudołtowice

 8,8470

Odpady tworzyw sztucznych070213  256,9230

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  393,6120

Opakowania z drewna150103  444,4100

Tworzywa sztuczne160119  5,9610

Tworzywa sztuczne170203  0,7400

Tworzywa sztuczne i guma191204  40,6500

suma  1 151,1430

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej 

skał inne niż wymienione w 01 04 07

010413R12  66,2270

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  82,7690

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  23,5500

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  88,8480

Odpady tworzyw sztucznych070213  681,2490

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  91,6360

Inne niewymienione odpady070299  710,3660

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  17,1350

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  0,7900

Inne niewymienione odpady080199  1,0910

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  11,6600

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  9,1230
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Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  9,9910

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  1,8940

Odpady spawalnicze120113  8,1000

Inne niewymienione odpady120199  98,2690

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  445,2810

Opakowania z drewna150103  848,1880

Opakowania wielomateriałowe150105  200,5200

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  288,7880

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  60,6260

Tworzywa sztuczne160119  102,2030

Inne niewymienione elementy160122  49,4470

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  3,2750

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  51,1470

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  203,7700

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  12,3600

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  0,6000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  53,1800

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  13,7500

Drewno170201  34,1190

Tworzywa sztuczne170203  3,1400

Żelazo i stal170405  13,2400

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  20,3000

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  190,7000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  245,3210

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  328,2760

suma  5 070,9290

OGÓŁEM  6 222,0720
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3"BRIX-POL" Sp. z o.o., 

Węgierska Górka

 25 425,4500

suma  25 425,4500

OGÓŁEM  25 425,4500

Popiół cynkowy110502R4CYNKPOL Sp. z o.o., 

Siemianowice Śląskie

 1 164,0000

Cynk170404  364,0000

suma  1 528,0000

OGÓŁEM  1 528,0000

Opakowania z drewna150103R3 ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWY 

"DREWLET" SPÓŁKA 

CYWILNA DANUTA 

TOMSZAK, JOANNA 

KATASZCZENKO, 

Buczkowice

 84,0000

suma  84,0000

OGÓŁEM  84,0000

Żelazo i stal170405R4Odlewnia Żeliwa 

WULKAN S.A., 

Częstochowa

 7 499,4100

suma  7 499,4100

OGÓŁEM  7 499,4100

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FIRMA HANDLOWA 

KORAL SPÓŁKA 

CYWILNA ANDRZEJ 

KORALEWSKI I 

WITOLD JAGIELSKI, 

Kłobuck

 519,8160

suma  519,8160

OGÓŁEM  519,8160

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117R2PLASTIC 

COMPONENTS AND 

MODULES POLAND 

S.A. (ERSI), Sosnowiec

 45,9900

suma  45,9900

Odpady tworzyw sztucznych070213R12  391,8450

suma  391,8450

OGÓŁEM  437,8350

Inne niewymienione odpady101099R4PPH EKO-ŚWIAT 

Jarosław Śliwakowski, 

Kłomnice

 40,0270
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Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  2 644,2940

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  256,7140

Inne niewymienione odpady120199  34,2130

Metale nieżelazne160118  245,6820

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,3500

Aluminium170402  3 706,4180

Metale nieżelazne191203  155,1780

suma  7 082,8760

OGÓŁEM  7 082,8760

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3STAL - MET NIECZAJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Skarbimierz-Osiedle

 37 240,4590  6 666,0420

suma  37 240,4590  6 666,0420

OGÓŁEM  37 240,4590  6 666,0420

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FHU KONFEX - Janusz 

Wrona, Bielsko-Biała

 39,1750

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  4,9000

suma  44,0750

OGÓŁEM  44,0750

Popioły lotne z węgla100102R5Przedsiębiorstwo 

Budowlane STROBET 

S.C., CZĘSTOCHOWA

 715,4400

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  845,8000

suma  1 561,2400

OGÓŁEM  1 561,2400

Tworzywa sztuczne170203R3PRIMO PROFILE Sp. z 

o.o., Żory

 165,9000

suma  165,9000

OGÓŁEM  165,9000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3WIENERBERGER 

CERAMIKA 

BUDOWLANA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Warszawa

 7 753,6200

Szlamy z odbarwiania makulatury030305  278,7400  139,3700

suma  8 032,3600  139,3700

4193



Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  12 974,2000

Popioły lotne z węgla100102  10 391,9800

Inne niewymienione odpady101299  1 670,7200

suma  25 036,9000

OGÓŁEM  33 069,2600  139,3700

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania 

inne niż wymienione w 10 10 05

101006R5"PRO-EKO2" BECH 

ELŻBIETA, 

CZERWIONKA-LESZCZ

YNY

 1 281,8000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 10 07

101008  14 069,9600

suma  15 351,7600

OGÓŁEM  15 351,7600

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070103R2EKOMAX Sp. z o.o., 

Gliwice

 0,7800

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070104  23,9980

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070204  8,9690

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070304  17,9650

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070504  3,8520

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070604  0,8400

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070704  1,7700

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  21,0900

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  5,7300

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117  9,4500

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119  0,0000

Zmywacz farb lub lakierów080121  18,1550

Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  23,1400

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników140603  15,6210

suma  151,3600

Płyny hamulcowe160113R3  32,0510
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Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  403,2020

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 

16 01 14

160115  174,7470

suma  610,0000

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304R9  21,0800

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  25,6600

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  127,1330

Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji130112  2,6180

Inne oleje hydrauliczne130113  0,0000

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych

130205  440,8570

Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130206  803,1380

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo 

ulegające biodegradacji

130207  1,3050

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130208  672,2570

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  1 532,7850

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione 

w 13 03 01

130308  369,2670

Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji

130309  0,0000

Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130310  9,8950

Olej z odwadniania olejów w separatorach130506  0,0000

Olej opałowy i olej napędowy130701  19,7000

Benzyna130702  12,6840

Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703  58,4650

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  0,0000

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty160708  0,0000  0,0000

Inne niewymienione odpady160799  0,0000

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  3,7200

Oleje i tłuszcze jadalne200125  0,6500

suma  4 101,2140  0,0000

Filtry olejowe160107R12  109,1100
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Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  5,8090

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  125,1280

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte 

ze zużytych urządzeń

160215  0,0000

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  0,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,3840

Aluminium170402  2,2630

Żelazo i stal170405  12,5400

Mieszaniny metali170407  19,2600

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  80,9950

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  335,5200

suma  692,0090

OGÓŁEM  5 554,5830  0,0000

Inne niewymienione odpady020399R12TONSMEIER 

POŁUDNIE SP. Z O.O. 

(Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Sp. z 

o.o.), Ruda Śląska

 1,1600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  13,6010

Inne niewymienione odpady030199  0,5420

Inne niewymienione odpady030399  106,1950

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  69,6100

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  3 608,2080

Inne niewymienione odpady040299  3,4590

Inne niewymienione odpady050199  190,2600

Inne niewymienione odpady070199  1,1400

Odpady tworzyw sztucznych070213  4 374,2620

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  10 351,5340

Inne niewymienione odpady070299  5 672,2990

Zwroty kosmetyków i próbek070681  6,4740

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  93,7370

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 13

080114  315,2420
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Inne niewymienione odpady080199  0,1700

Odpady proszków powlekających080201  4,7250

Inne niewymienione odpady080399  12,4400

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  38,9110

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  10,1200

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  697,8570

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  1,9970

Inne niewymienione odpady120199  16,5140

Opakowania z papieru i tektury150101  22 312,1370

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  2 587,4780

Opakowania z drewna150103  233,5720

Opakowania wielomateriałowe150105  2 386,5540

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  6 031,2270

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  33,7400

Tworzywa sztuczne160119  0,6660

Inne niewymienione elementy160122  0,5990

Inne niewymienione odpady160199  15,8890

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  14,7210

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  2 677,2090

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  219,5990

Inne niewymienione odpady160799  0,1380

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  181,7500

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180  23,5600

Tworzywa sztuczne170203  5,9200

Odpadowa papa170380  0,6400

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  78,8200

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  1 931,8770

Tworzywa sztuczne i guma191204  174,7880

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  41,5000
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  1 752,4600

Papier i tektura200101  272,5200

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  17,2600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  1 532,7000

Odpady wielkogabarytowe200307  1 557,7700

suma  69 675,5510

OGÓŁEM  69 675,5510

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1F.P.H. HUBERTUS 

Hubert Leboch, 

Siemianowice Śląskie

 118,4180

suma  118,4180

OGÓŁEM  118,4180

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Firma 

Handlowo-Usługowa 

RAFAŁ LOKWENC - 

AUTORECYKLING, 

Łaziska Górne

 12 478,4330

suma  12 478,4330

OGÓŁEM  12 478,4330

Opakowania z drewna150103R3ASZ Artur Nicer, 

Tarnowskie Góry

 790,8600

suma  790,8600

OGÓŁEM  790,8600

Zgary i żużle odlewnicze101003R12STABRO Sp. z o.o. 

Sp.Kom., Łaziska Górne

 1 993,0560

suma  1 993,0560

OGÓŁEM  1 993,0560

Odpady tworzyw sztucznych070213R12GP ECO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Racibórz

 3,2570

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  25,4700

Inne niewymienione odpady120199  1 182,9220

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  16,4800

Metale nieżelazne160118  8,2550

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  266,6600

Aluminium170402  218,6830

Mieszaniny metali170407  28,2570
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Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  2 473,6900

Odpady metali nieżelaznych191002  70,5800

Metale nieżelazne191203  140,0270

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  3,9000

suma  4 438,1810

OGÓŁEM  4 438,1810

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Zabrzu Sp. 

z o.o., Zabrze

 478,8400

Gruz ceglany170102  0,8400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  5 340,4600

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  7 994,1400

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  26 319,3000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  3 908,8200

suma  44 042,4000

OGÓŁEM  44 042,4000

Popioły lotne z węgla100102R5Przedsiębiorstwo Robót 

Inżynieryjno-Budowlanyc

h PROBUD Sp. z o.o., 

Gliwice

 104,4400

suma  104,4400

OGÓŁEM  104,4400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3PTS COMODO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZALNOŚCIĄ

, MYSŁOWICE

 571,9700

suma  571,9700

OGÓŁEM  571,9700

Opakowania ze szkła150107R5KRYNICKI RECYKLING 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

OLSZTYN

 138 665,5700

Szkło191205  3 905,7600

Szkło200102  7 226,2300

suma  149 797,5600

OGÓŁEM  149 797,5600
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Metale żelazne160117R12POLCOPPER SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, PRZYSIEKA 

POLSKA

 0,4790

Metale nieżelazne160118  0,2180

Aluminium170402  2,3890

Żelazo i stal170405  425,1330

suma  428,2190

OGÓŁEM  428,2190

Inne niewymienione odpady100299R5"ELBAR-Katowice" Sp. 

z o.o., Katowice

 25,0400

suma  25,0400

OGÓŁEM  25,0400

Żelazo i stal170405R5Slag Recycling Sp. z 

o.o., Kraków

 6,2600

suma  6,2600

OGÓŁEM  6,2600

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego101103R5PETRALANA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Katowice

 6 545,0000

Cząstki i pyły101105  144,0000

Inne niewymienione odpady101199  3 666,0000

suma  10 355,0000

OGÓŁEM  10 355,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Firma Wielobranżowa 

Import-Export A. Kowcz, 

Gliwice

 66,3550

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  56,7100

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  2,9000

Mieszaniny metali170407  56,9900

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  0,3000

suma  183,2550

OGÓŁEM  183,2550

Odpady tworzyw sztucznych070213R12PHU "ELEKTROS" Sp.  

z o.o., LĘDZINY

 10,7260

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  23,4090

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  11,5420

suma  45,6770

OGÓŁEM  45,6770
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Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304R5USŁUGI 

PRZECIWPOŻAROWE 

STANISŁAW ADAMUS, 

LEON KIPPING, 

CZESŁAW KRUCZEK 

SPÓŁKA CYWILNA, 

Bielsko-Biała

 0,2050

suma  0,2050

OGÓŁEM  0,2050

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, 

stalownicze)

100201R5PPHU "EHAZET" Sp. z 

o.o., Katowice

 176 062,2800

Nieprzerobione żużle z innych procesów100202  6 994,7400

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 02 07

100208  3,0000

Zgorzelina walcownicza100210  671,5400

Zgary z hutnictwa żelaza100280  339,1400

Żużle odlewnicze100903  466,3600

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  6 408,4800

Odpady betonowe i szlam betonowy101314  50,0000

Inne niewymienione odpady160799  1 382,7400

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  2 107,7900

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3 617,3900

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  7 191,4400

suma  205 294,9000

OGÓŁEM  205 294,9000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12KAMIL WILCZYŃSKI 

"AUTO-KOMIS" Handel 

samochodami "WIL 

CAR", Olbrachcice

 233,4230

suma  233,4230

OGÓŁEM  233,4230

Żużle z produkcji żelazokrzemu108001R12PHU EBDOMADA 

NATALIA JARMUŁA, 

Łaziska Górne

 1 072,6200

Inne niewymienione odpady108099  2 580,0200

suma  3 652,6400

OGÓŁEM  3 652,6400
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3"JAWOPLAST" 

SPÓŁKA JAWNA 

JANUSZ 

WOJTASIEWICZ, 

Rudołtowice

 22,5000

suma  22,5000

OGÓŁEM  22,5000

Popioły lotne z węgla100102R5Przedsiębiorstwo 

Produkcji Mas 

Betonowych 

"BOSTA-BETON" Sp. z 

o.o., Warszawa

 817,2800

suma  817,2800

OGÓŁEM  817,2800

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"Bormal", Ligota

 23,4000

Tworzywa sztuczne160119  29,2000

suma  52,6000

OGÓŁEM  52,6000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12NOCOŃ JERZY SKUP 

PRZERÓB SPRZEDAŻ 

ZŁOMU, Ogrodzieniec

 772,3840

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  3,6500

suma  776,0340

OGÓŁEM  776,0340

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302R5Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych Pszczyna 

Sp. z o.o., Jankowice

 3 412,7000

suma  3 412,7000

OGÓŁEM  3 412,7000

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110R3STENA RECYCLING 

Sp.  z o.o., Warszawa

 352,6980

suma  352,6980

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307R12  1 618,6860

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  5 301,6710

Inne niewymienione odpady030399  44,8720
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Odpady tworzyw sztucznych070213  183,6450

Inne niewymienione odpady080199  3,5260

Inne niewymienione odpady080299  3,9600

Zgorzelina walcownicza100210  35,2950

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  28,0760

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  9,6400

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  188,0260

Odpady spawalnicze120113  4,4600

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  5,4680

Inne niewymienione odpady120199  43,1860

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  43,3350

Opakowania wielomateriałowe150105  35,7300

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  55,7660

Metale żelazne160117  3 537,0500

Metale nieżelazne160118  157,6120

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  36,0160

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  57,6960

Tworzywa sztuczne170203  50,0000

Żelazo i stal170405  8 689,4960

Cyna170406  0,0990

Mieszaniny metali170407  247,4260

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych190102  10,5400

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  0,8000

Papier i tektura200101  3 668,0760

Tworzywa sztuczne200139  5,0400

suma  24 065,1930

OGÓŁEM  24 417,8910

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Global Krzysztof 

Sikorski, MYSŁOWICE

 2 019,5260

suma  2 019,5260

OGÓŁEM  2 019,5260

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R5Firma CERAMO Józef 

Walanus, Pyskowice

 73,1000

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  309,9200

suma  383,0200
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Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101201R12  855,3300

Cząstki i pyły101203  4 186,4900

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  1 459,9100

Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków101213  635,5500  413,1100

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  2,3400

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  72,2700

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  38,0500

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

161106  81,6300

Gruz ceglany170102  583,3800

suma  7 914,9500  413,1100

OGÓŁEM  8 297,9700  413,1100

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji 

niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

070180R5EKOPROD SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Bytom

 2 363,7000

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, 

stalownicze)

100201  3 564,3000

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

100214  76 868,4000

Inne niewymienione odpady100299  17 979,4000

Żużle odlewnicze100903  75,3000

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  26 462,4000

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

161106  124,5000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  12 491,7000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  268,4000

suma  140 198,1000

OGÓŁEM  140 198,1000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3P.H.U.BIEL-MET 

Wojciech Owczarz, 

Bielsko-Biała

 170,7000

Inne niewymienione odpady070299  14,9600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 062,7740

Tworzywa sztuczne i guma191204  423,0100
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suma  1 671,4440

OGÓŁEM  1 671,4440

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe160602R4"MARCO LTD" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Katowice

 320,3340

Inne baterie i akumulatory160605  1,6950

suma  322,0290

OGÓŁEM  322,0290

Odpady tworzyw sztucznych070213R3EKO SAUBER PLUS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą,  Sosnowiec

 5,0600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  3,4400

Tworzywa sztuczne160119  0,0000

suma  8,5000

OGÓŁEM  8,5000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12METAL-ZŁOM SKUP, 

SPRZEDAŻ, PRZERÓB 

ZŁOMU. KLIMALA 

EWELINA, 

Czerwionka-Leszczyny

 1 286,5030

suma  1 286,5030

OGÓŁEM  1 286,5030

Tworzywa sztuczne i guma191204R3VTM HOLDING Sp. z 

o.o., Pszczyna

 330,0000

suma  330,0000

OGÓŁEM  330,0000

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318R12"MO-BRUK" 

J.MOKRZYCKI SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

KORZENNA

 71,0990

Opakowania z metali150104  1 378,0600

Inne niewymienione elementy160122  3,6200

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  3,0000

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  31,9500

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 

11

190112  1 724,3300

Metale żelazne191202  525,2730
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  990,6900

suma  4 728,0220

OGÓŁEM  4 728,0220

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R3P.P.H.U.FLORIAN-iSA 

KRZYSZTOF FLORIAN, 

KŁOBUCK

 8,2400

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,5010

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  507,3770

Tworzywa sztuczne i guma191204  12,0800

suma  528,1980

OGÓŁEM  528,1980

Inne niewymienione odpady190999R3Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o., 

Jaworzno

 346,5000  17,3300

suma  346,5000  17,3300

OGÓŁEM  346,5000  17,3300

Popioły lotne z węgla100102R11PPHU EKOBET Rafał 

Tyśkiewicz, 

Siemianowice Śląskie

 10 386,7200

suma  10 386,7200

OGÓŁEM  10 386,7200

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213R12"EKO-SORT" M.E. 

SIKORA SPÓŁKA 

JAWNA, Bielsko-Biała

 2,1720

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  58,1455

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  4,1880

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  30,9120

suma  95,4175

OGÓŁEM  95,4175

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814R3Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o., 

Dąbrowa Górnicza

 368,1600  12,1000

suma  368,1600  12,1000

OGÓŁEM  368,1600  12,1000
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Żelazo i stal170405R4PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE  KOTLEX  

A. KOT, W. LEKS 

SPÓŁKA JAWNA, 

ZAWIERCIE

 1 366,5300

suma  1 366,5300

OGÓŁEM  1 366,5300

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników140603R2GRZEGORZ NIEUŻYŁA 

"ALCHEMIK", Jaworzno

 32,9700

suma  32,9700

OGÓŁEM  32,9700

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214R12Firma Handlowo 

Usługowa MAG  

Gabriela Kierszniok i 

Wspólnicy Sp. Jawna, 

Radzionków

 13,3830

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  2,6600

suma  16,0430

OGÓŁEM  16,0430

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R5Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z 

o.o., Łaziska Górne

 52,2400

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  34,4200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  38,4200

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  15,5200

suma  140,6000

OGÓŁEM  140,6000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212R3PTS ALBA Sp. z o.o., 

Chorzów

 38 267,4000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  2 614,4000

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 698,7000

suma  42 580,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12  50,5000

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  477,0000

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  16,4000
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Inne niewymienione odpady040299  12,8000

Odpady tworzyw sztucznych070213  1 053,2000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  80,9000

Inne niewymienione odpady070299  31,3000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  73,0000

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101201  905,1000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  92,2000

Opakowania z papieru i tektury150101  2 256,9000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  2 024,2000

Opakowania z drewna150103  2 020,8000

Opakowania z metali150104  32,4000

Opakowania wielomateriałowe150105  81,9000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  6 351,9000

Opakowania ze szkła150107  2 018,8000

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  184,7000

Zużyte opony160103  239,0000

Tworzywa sztuczne160119  119,9000

Szkło160120  14,3000

Inne niewymienione odpady160199  1,1000

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  86,1000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  19,9000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4 767,1000

Gruz ceglany170102  2 059,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  12 731,9000

Drewno170201  105,2000

Szkło170202  26,3000

Tworzywa sztuczne170203  5,6000

Żelazo i stal170405  2,3000

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  115,5000
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Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  12 970,8000

Papier i tektura191201  493,6000

Metale żelazne191202  85,9000

Tworzywa sztuczne i guma191204  1 076,1000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  774,5000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  44 256,9000

Papier i tektura200101  3,2000

Szkło200102  0,1000

Tworzywa sztuczne200139  3,8000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  47,3000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  77 992,9000

Odpady z targowisk200302  37,2000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  893,3000

Odpady wielkogabarytowe200307  6 468,8000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  968,5000

suma  184 130,1000

OGÓŁEM  226 710,6000

Popioły lotne z węgla100102R5DOMBUD Beton Sp. z 

o.o., Siemianowice 

Śląskie

 2 697,9400

suma  2 697,9400

OGÓŁEM  2 697,9400

Opakowania z papieru i tektury150101R12Przedsiebiorstwo 

Spedycyjno - 

Transportowe Transgór 

S.A., Rybnik

 1 059,7000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  2 584,5000

Opakowania wielomateriałowe150105  1,6000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1 020,8000

Opakowania ze szkła150107  1 974,3000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104  147,9000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 212,2000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  3 436,1000

Papier i tektura200101  110,6000
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Odpady wielkogabarytowe200307  3 514,1000

suma  15 061,8000

OGÓŁEM  15 061,8000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1P.E. "MEGAWAT" Sp. z 

o.o., Gliwice

 317,7000

suma  317,7000

OGÓŁEM  317,7000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R5STRABAG 

INFRASTRUKTURA 

POŁUDNIE Sp. z o.o. 

(HEILIT + WOERNER 

Sp. z o.o.), WYSOKA

 1 310,1400

suma  1 310,1400

OGÓŁEM  1 310,1400

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214R12Firma "P.S.W." Piotr 

Lubas, Olsztyn

 0,8800

Mieszaniny metali170407  66,7060

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  6,4240

suma  74,0100

OGÓŁEM  74,0100

Odpady tworzyw sztucznych070213R5PUH "GEMINI" 

Krzysztof Piecuch, 

Żywiec

 49,5000

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  106,7000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  3,4000

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  48,5000

suma  208,1000

OGÓŁEM  208,1000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R5Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo-Mostowych 

Myszków Sp. z o.o., 

Żarki

 6 916,2500

suma  6 916,2500

OGÓŁEM  6 916,2500

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego101103R5URSA Polska Sp. z 

o.o., Dąbrowa Górnicza

 1 147,6000

Cząstki i pyły101105  159,2000

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11101112  780,4000

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17

101118  438,1000
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Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  6,1000

Szkło191205  25 419,8000

suma  27 951,2000

OGÓŁEM  27 951,2000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3H.T.S. GRANULAT - BIS 

Marcin Chmielarz, 

Częstochowa

 447,6000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  600,5000

Tworzywa sztuczne i guma191204  73,3000

Tworzywa sztuczne200139  1,1000

suma  1 122,5000

OGÓŁEM  1 122,5000

Zawartość piaskowników190802R5Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o., 

Wodzisław Śląski

 229,3940

suma  229,3940

OGÓŁEM  229,3940

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 

11

190112R5PRO-ECO-BUD 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Warszawa

 38,0500

suma  38,0500

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222R12  0,3100

Odpady tworzyw sztucznych070213  265,4200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  124,2000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  428,2300

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  6,1000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  987,8400

Tworzywa sztuczne i guma191204  62,4800

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  12,4800

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  13 544,8800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  20 353,6960

Odpady wielkogabarytowe200307  1 462,3500
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Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  175,3300

suma  37 423,3160

OGÓŁEM  37 461,3660

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103R4Walcownia Metali 

"Dziedzice" S.A, 

Czechowice-Dziedzice

 9 603,0400

Miedź, brąz, mosiądz170401  13 739,5900

Aluminium170402  26,8800

suma  23 369,5100

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109R12  429,0000

suma  429,0000

OGÓŁEM  23 798,5100

Popioły lotne z węgla100102R11"BRUK" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Czyżowice

 477,8000

suma  477,8000

Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)101306R12  25,5000

Odpady betonowe i szlam betonowy101314  492,0000

Wybrakowane wyroby101382  783,0000

suma  1 300,5000

OGÓŁEM  1 778,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"SIRO - Bielsko" Sp. z 

o.o., Bielsko-Biała

 380,0000

suma  380,0000

OGÓŁEM  380,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5MIGREX MICHAŁ 

MENTEL 

MIEDZYNARODOWE 

USŁUGI 

TRANSPORTOWE, 

Rydułtowy

 220,3000

Gruz ceglany170102  0,2000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2,0000

suma  222,5000

OGÓŁEM  222,5000
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Inne niewymienione odpady100299R5 ZAKŁAD ODZYSKU 

SUROWCÓW 

MADROHUT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą,  Kraków

 96 802,6000

suma  96 802,6000

OGÓŁEM  96 802,6000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1TRAKPOL" Sp. z o.o., 

TRZEBINIA

 110,0000

suma  110,0000

OGÓŁEM  110,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Firma 

Handlowo-Usługowo-Tra

nsportowa SALTRANS 

Salabura Józef, 

Ujanowice

 179,7370

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  71,3750

suma  251,1120

OGÓŁEM  251,1120

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PRZEDS.PRODUKCYJN

O-HANDLOWE 

PRO-PAK  WALO 

JADWIGA, Siewierz

 139,8700

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1,5000

suma  141,3700

OGÓŁEM  141,3700

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów090101R4KRZYSZTOF PAJOR 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

Inter-Pak, 

CZĘSTOCHOWA

 4,5900

Roztwory utrwalaczy090104  3,8100

suma  8,4000

OGÓŁEM  8,4000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWE "PLASTOMIX" 

S.C. SPYRA 

GABRIELA, WILDNER  

JÓZEF, Mikołów

 373,8750
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102  6,7130

suma  380,5880

OGÓŁEM  380,5880

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108R3"PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE" Sp. z 

o.o., Szczyrk

 83,4400

suma  83,4400

Opakowania ze szkła150107R5  169,8000

suma  169,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R12  25,3800

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  411,5400

Papier i tektura200101  0,8000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  1 440,2800

suma  1 878,0000

OGÓŁEM  2 131,2400

Miedź, brąz, mosiądz170401R4LAWA S.C.  A.Słota, 

L.Słota, A.Słota, 

K.Kluza, Będzin

 0,2830

Żelazo i stal170405  15,6400

Cyna170406  1,2210

Metale żelazne191202  52,0800

suma  69,2240

OGÓŁEM  69,2240

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PGE EKOSERWIS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą (dawniej EDF 

EKOSERWIS Sp. z 

o.o.), Wrocław

 47,5000

Popioły lotne z węgla100102  8 348,0000

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124  2 517,0000

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  3 186,6000

suma  14 099,1000

OGÓŁEM  14 099,1000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12LANDECO Sp. z o.o., 

Katowice

 14 579,7800
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  18 463,4400

Tworzywa sztuczne200139  14,6400

Odpady z targowisk200302  12,6000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  138,5200

Odpady wielkogabarytowe200307  4 144,1800

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  1 582,2600

suma  38 935,4200

OGÓŁEM  38 935,4200

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12F.H.P.U. TRANS - 

KRZYCH KUŹNIAR 

KRZYSZTOF, Pyrzowice

 533,0530

suma  533,0530

OGÓŁEM  533,0530

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12BEATA 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE  

WYLĘŻEK SŁAWOMIR, 

Będzin

 681,3830

Metale żelazne160117  814,2840

suma  1 495,6670

OGÓŁEM  1 495,6670

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej100401R12GERAN Sp. z o.o., 

Siemianowice Śląskie

 4 985,5000

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

odlotowych

100607  4 156,5300

suma  9 142,0300

OGÓŁEM  9 142,0300

Opakowania z papieru i tektury150101R12FIRMA PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWA EKO 

ALEKSANDRA 

BORZUCKA, 

Siemianowice Śląskie

 5 344,8600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 216,2400

Opakowania wielomateriałowe150105  0,0000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  24,2400

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  46,8600
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Papier i tektura200101  88,9200

suma  6 721,1200

OGÓŁEM  6 721,1200

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4ODLEWNIA ŻELIWA 

S.A., Zawiercie

 1 030,6200

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  281,3800

Żelazo i stal170405  5 322,5050

suma  6 634,5050

OGÓŁEM  6 634,5050

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4ISD HUTA 

CZĘSTOCHOWA Sp. z 

o.o., Częstochowa

 101 015,3860

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  5 022,7270

Metale żelazne160117  15 889,6390

Żelazo i stal170405  313 885,3000

Odpady żelaza i stali191001  197,9000

Metale żelazne191202  40 291,8480

suma  476 302,8000

OGÓŁEM  476 302,8000

Tworzywa sztuczne i guma191204R5P.P.H. LIMAK, 

Częstochowa

 130,1080

suma  130,1080

Odpady tworzyw sztucznych070213R12  126,8560

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  3,2520

suma  130,1080

OGÓŁEM  260,2160

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1POLSPORT S.A., 

Bielsko-Biała

 98,7000

suma  98,7000

OGÓŁEM  98,7000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R3EKOŁAD Sp. z o.o., 

Wilkowice

 1 839,4550

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  11 881,7500

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  28,9100

suma  13 750,1150

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania 

inne niż wymienione w 10 09 05

100906R5  203,1600

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 10 07

101008  25,3700
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Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 

09

101010  66,2300

Wybrakowane wyroby101382  124,4100

Zużyte opony160103  21,7300

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  17,8800

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  397,2600

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  821,2200

Osady z klarowania wody190902  12,9000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  8 845,6800

suma  10 535,8400

OGÓŁEM  24 285,9550

Popioły lotne z węgla100102R5BUD-BET S.C. 

ANDRZEJ KOPIEC, 

BOGDAN GRYCHNIK, 

WODZISŁAW ŚLĄSKI

 743,4200

suma  743,4200

OGÓŁEM  743,4200

Popioły lotne z węgla100102R5PPUH "POLAK" 

WIEŃCZYSŁAW 

POLAK, Myszków

 906,2400

suma  906,2400

OGÓŁEM  906,2400

Odpady z mycia i przygotowywania surowców020201R3Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji w Żywcu Sp. 

z o.o., Żywiec

 10,7500

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204  416,5500  16,6620

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301  2,4000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020705  2 376,9000  166,3830

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  55,9000  1,3980

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  291,4000

Inne niewymienione odpady190999  44,0000  1,3200

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304  75,6500  0,9460

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  757,9500  77,2360

4217



suma  4 031,5000  263,9450

OGÓŁEM  4 031,5000  263,9450

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5SŁUŻBY KOMUNALNE 

MIASTA W 

WODZISŁAWIU 

ŚLĄSKIM, Wodzisław 

Śląski

 375,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  678,8000

suma  1 053,8000

OGÓŁEM  1 053,8000

Wybrakowane wyroby żeliwne100980R4ALMET Leszek Pustuł, 

Mariusz Pustuł Spółka 

Cywilna, Lubojenka

 28,4900

Żelazo i stal170405  204,0000

suma  232,4900

OGÓŁEM  232,4900

Odpady tworzyw sztucznych070213R3ZAKŁAD ODZYSKU 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH M & K 

PLASTIK KURKOWSKI 

MAREK, WODZISŁAW 

ŚLĄSKI

 7,7700

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 452,1610

Tworzywa sztuczne160119  1,3400

suma  1 461,2710

OGÓŁEM  1 461,2710

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306R5CARBO-GRAF SP. Z 

O.O., Racibórz

 24,0240

suma  24,0240

OGÓŁEM  24,0240

Odpady tworzyw sztucznych070213R12EKO-PLAST 

SŁAWOMIR DOBIJA, 

BIELSKO-BIAŁA

 5,2000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  18,8910

suma  24,0910

OGÓŁEM  24,0910

Popioły lotne z węgla100102R12PPHU UNIBET JAN 

URBAŃSKI, Świnna

 2 519,7000

suma  2 519,7000

OGÓŁEM  2 519,7000
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Opakowania z drewna150103R3"TALIMEX" 

PRZED.PROD.HANDLO

WO 

USŁUG.EXPORT-IMPO

RT WALDEMAR 

MATURA, DĄBROWA 

GÓRNICZA

 311,8000

suma  311,8000

OGÓŁEM  311,8000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3"ADMIT" Spółka jawna - 

Joanna i Adam Mitręga, 

Górki Wielkie

 152,5900

Tworzywa sztuczne i guma191204  86,1530

suma  238,7430

OGÓŁEM  238,7430

Opakowania ze szkła150107R5SAR RECYKLING Sp.z 

o.o., Katowice

 21 133,6000

Szkło191205  24 630,8400

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  1 269,6190

suma  47 034,0590

OGÓŁEM  47 034,0590

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3FIRMA HANDLOWA 

"ELSTAR" STANISŁAW 

KORYCIAK, 

MIASTECZKO ŚLĄSKIE

 7 939,9000

Drewno170201  385,0400

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138  500,2100

Odpady ulegające biodegradacji200201  32,0000

suma  8 857,1500

OGÓŁEM  8 857,1500

Inne niewymienione odpady070299R5Made For Fishing Michał 

Wyrwa, Orzesze

 1 191,6000

Zużyte opony160103  505,4940

suma  1 697,0940

OGÓŁEM  1 697,0940

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12P.H.U. 

"AUTO-IMPORTER" 

IRENEUSZ FURCZYK, 

JASIENICA

 1 371,6080

suma  1 371,6080

4219



OGÓŁEM  1 371,6080

Zgary i żużle odlewnicze101003R5GROS Firma 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowa Henryk Gros, 

Tarnowskie Góry

 17 528,2270

suma  17 528,2270

OGÓŁEM  17 528,2270

Odpady tworzyw sztucznych070213R5Huta "Łaziska "S.A. w 

upadłości układowej, 

Łaziska Górne

 1,4000

Zgorzelina walcownicza100210  20 226,3000

Inne niewymienione odpady108099  2 508,7000

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  0,9000

Żelazo i stal170405  45,8000

suma  22 783,1000

OGÓŁEM  22 783,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R5INVESTEKO SPÓŁKA 

AKCYJNA, KATOWICE

 71,3600

Tworzywa sztuczne i guma191204  10,2500

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  309,6800

suma  391,2900

OGÓŁEM  391,2900

Odpady tworzyw sztucznych070213R12RG RECYKLING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Imielin

 242,0710

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  212,4900

suma  454,5610

OGÓŁEM  454,5610

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Stacja Demontażu 

Pojazdów EKO-R, 

Ogrodzieniec

 388,4470

suma  388,4470

OGÓŁEM  388,4470

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11101112R5GUARDIAN 

CZĘSTOCHOWA Sp. z 

o.o., Częstochowa

 518,9800
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Szkło170202  15,8310

suma  534,8110

OGÓŁEM  534,8110

Opakowania z papieru i tektury150101R12Ekoplast-Produkt Sp. z 

o.o., Cieszyn

 5 066,2350

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  4 598,2500

Opakowania wielomateriałowe150105  1 000,0000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1 889,0600

Gruz ceglany170102  17,6000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  640,8690

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  4 027,1000

Odpady wielkogabarytowe200307  1 635,8300

suma  18 874,9440

OGÓŁEM  18 874,9440

Opakowania z metali150104R12OLMET Sp. z o.o. Sp. 

k., Tarnowskie Góry

 9 080,8700

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104  9 830,9800

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  3 811,3900

Metale żelazne160117  8 040,4900

Metale nieżelazne160118  297,0900

Żelazo i stal170405  17 449,9400

Mieszaniny metali170407  955,4100

Metale200140  1 000,0000

suma  50 466,1700

OGÓŁEM  50 466,1700

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PPHU "TEBET" Tomica 

Ewa, Dębowiec

 299,0000

suma  299,0000

OGÓŁEM  299,0000

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104R12APTIV SERVICES 

POLAND (dawniej 

DELPHI Poland S.A.), 

Kraków

 27,1000

suma  27,1000

OGÓŁEM  27,1000
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Opakowania z drewna150103R3PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "FURORA" MAREK 

PAWLIK, Bielsko-Biała

 30,0920

suma  30,0920

OGÓŁEM  30,0920

Żelazo i stal170405R12HTS KATOWICE Sp. z 

o.o., Katowice

 523,0000

Metale żelazne191202  1 627,0000

suma  2 150,0000

OGÓŁEM  2 150,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201R3Przedsiębiorstwo 

Składowania i Utylizacji 

Odpadów Sp. z o.o., 

Gliwice

 6 536,6200

suma  6 536,6200

Zużyte opony160103R5  892,8100

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  5,2900

Gruz ceglany170102  1,7100

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  12 920,3700

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  11,4200

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  22,7700

suma  13 854,3700

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R11  3 729,5000

suma  3 729,5000

Odpady wielkogabarytowe200307R12  3 144,4600

suma  3 144,4600

OGÓŁEM  27 264,9500

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"WISTAL" Skup i 

Sprzedaż Surowców 

Wtórnych, Przystajń

 354,2790

suma  354,2790

OGÓŁEM  354,2790

Odpady tworzyw sztucznych070213R12Autoneum Poland Sp. z 

o.o., Katowice

 3 870,5970

suma  3 870,5970

OGÓŁEM  3 870,5970
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Cynk twardy110501R4ZM SILESIA S.A., 

Katowice

 344,8820

suma  344,8820

OGÓŁEM  344,8820

Skratki190801R3FIRMA USŁUG 

EKOLOGICZNYCH   

KRYSTYNA ŻĄDŁO, 

Katowice

 1 040,8400

Zawartość piaskowników190802  3 928,8500

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  52 019,6900  12 924,3940

Inne niewymienione odpady190899  408,3800

Osady z klarowania wody190902  20,6500

Odpady ulegające biodegradacji200201  5 200,4800

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  2 023,7300

suma  64 642,6200  12 924,3940

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  1 740,3000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 781,9000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  127,0100

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  65,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  8 209,5100

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05170506  16 882,0000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  659,2800

suma  29 465,0000

OGÓŁEM  94 107,6200  12 924,3940

Zawartość piaskowników190802R5Katowickie Wodociągi 

S.A./oczyszczalnia 

GIGABLOK/, Katowice

 1 060,5970

suma  1 060,5970

OGÓŁEM  1 060,5970

Odpady metalowe020110R4ArcelorMittal Poland 

S.A. Odział w Dąbrowie 

Górniczej, Dąbrowa 

Górnicza

 168,0000

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 02 07

100208  166 882,6100

Zgorzelina walcownicza100210  121 644,0000
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Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

100214  20 946,5200

Zgary z hutnictwa żelaza100280  3 784,7000

Inne niewymienione odpady100299  255 569,5800

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  60 516,7010

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  40 049,0790

Inne niewymienione odpady120199  24 770,6850

Opakowania z metali150104  5 717,9460

Metale żelazne160117  12 808,3470

Miedź, brąz, mosiądz170401  100,0000

Żelazo i stal170405  233 221,3550

Odpady żelaza i stali191001  278 382,0400

Metale żelazne191202  189 634,0870

Metale200140  851,7250

suma  1 415 047,3750

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, 

stalownicze)

100201R5  1 123 808,7470

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 13 12

101313  4 838,0000

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  48 985,8020

suma  1 177 632,5490

Popioły lotne z węgla100102R12  33 655,1960

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, 

stalownicze)

100201  175 025,3760

Nieprzerobione żużle z innych procesów100202  3 107,1220

Zgorzelina walcownicza100210  1 000,0000

Inne niewymienione odpady100299  2 483,8580

Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 

13

100914  480,0410

Inne niewymienione odpady160799  6 624,7900

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  30 687,5260

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

161106  16,9510

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  93,8810

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  75,9080
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Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  142,1350

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  34,7070

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  11 437,8690

suma  264 865,3600

OGÓŁEM  2 857 545,2840

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110R12SCHÜTZ POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Warszawa

 401,9080

suma  401,9080

OGÓŁEM  401,9080

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12IRON Zakład Surowców 

Wtórnych, Zawiercie

 1 108,3300

suma  1 108,3300

OGÓŁEM  1 108,3300

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5MB EKO SPÓŁKA 

AKCYJNA, 

SOSNOWIEC

 94 100,9400

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji 

niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

070180  17 112,6400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  25 334,9000

Popioły lotne z węgla100102  24 335,8400

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  7 063,7600

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 

10 01 16

100117  891,6800

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124  187 161,4200

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  12 518,7900

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  54 461,8400

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 

11

190112  26 632,5800

Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13190114  1 297,3600

Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż 

wymienione w 19 13 05

191306  25,6400  17,4400

suma  450 937,3900  17,4400
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OGÓŁEM  450 937,3900  17,4400

Tworzywa sztuczne i guma191204R3"MAKPOL RECYKLING" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, LUBLINIEC

 201,9400

suma  201,9400

Żelazo i stal170405R4  236,0400

Metale żelazne191202  251,1200

suma  487,1600

Odpady tworzyw sztucznych070213R12  138,1950

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  43,4400

Odpady proszków powlekających080201  35,9200

Opakowania z papieru i tektury150101  50,3300

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 222,7470

Tworzywa sztuczne170203  249,2400

Metale nieżelazne191203  453,5900

Tworzywa sztuczne i guma191204  6 990,5250

Tekstylia191208  1 922,8430

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  11 048,9600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  36 282,6730

suma  58 438,4630

OGÓŁEM  59 127,5630

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814R3FCB RONENBERGER 

LTD -Tomasz 

Ronczoszek, 

Miasteczko Śląskie

 1 071,0500  374,8700

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  799,4600

suma  1 870,5100  374,8700

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5  123 600,0000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  2 282,1800

Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne080202  140,0000

Inne niewymienione odpady080299  0,2180

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124  917,4800

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  1 427,9500
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Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, 

stalownicze)

100201  26 600,2500

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania 

inne niż wymienione w 10 09 05

100906  164,0500

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  1 905,7400

Cząstki i pyły101203  43,9100

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  124,1900

Inne niewymienione odpady101299  10,4200

Odpady betonowe i szlam betonowy101314  14,7370

Wybrakowane wyroby101382  41,6700

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  1,0400

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  94,0000

Gruz ceglany170102  85,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  590,6400

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  12,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  3 140,6400

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  65,2310

suma  161 261,3460

OGÓŁEM  163 131,8560  374,8700

Popioły lotne z węgla100102R5CZĘSTOBET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, CZĘSTOCHOWA

 967,2200

suma  967,2200

OGÓŁEM  967,2200

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12GUZIK EUGENIUSZ 

AUTO-HANDEL,AUTO-Z

ŁOM,POMOC 

DROGOWA(Stacja 

Demontażu Pojazdów nr 

13 Eugeniusz Guzik), 

Sosnowiec

 143,1140

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  30,7080
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suma  173,8220

OGÓŁEM  173,8220

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5Firma Haller S.A., 

Katowice

 387,7200

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  526,8800

Popioły lotne z węgla100102  370,7300

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  1 269,3400

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124  16 502,8400

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  23 438,5600

suma  42 496,0700

OGÓŁEM  42 496,0700

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12LESZEK LIPA FIRMA 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWA 

"LILESCO", MIKOŁÓW

 45,6200

Tworzywa sztuczne i guma191204  166,1500

suma  211,7700

OGÓŁEM  211,7700

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO-ZŁOM "GRACIK" 

PIOTR GAPINSKI, 

JANUSZ WIDOK 

SPÓŁKA JAWNA, 

Zabrze

 54,4000

suma  54,4000

OGÓŁEM  54,4000

Zgorzelina walcownicza100210R5PPUH Marbet-Wil Sp. z 

o.o., Bielsko-Biała

 1 356,2000

suma  1 356,2000

OGÓŁEM  1 356,2000

Popioły lotne z węgla100102R5STEAG ENERGO 

MINERAL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Katowice

 34 776,8600

suma  34 776,8600

OGÓŁEM  34 776,8600
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Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWO-USŁ. SPRZĘTU 

POŻARNICZEGO I 

OCHRONNEGO 

FIRE-SYSTEM 

Ł.WNUK,A.KUŹNIK 

SP.J, Mszana

 13,1000

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  2,7000

Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04160505  1,1690

suma  16,9690

OGÓŁEM  16,9690

Popioły lotne z węgla100102R5SPOIWEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Żory

 3 068,9000

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  22 612,9000

suma  25 681,8000

OGÓŁEM  25 681,8000

Odpady tworzyw sztucznych070213R12PLASTIC 

COMPONENTS FUEL 

SYSTEMS POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Sosnowiec

 86,6030

suma  86,6030

OGÓŁEM  86,6030

Mikrosfery z popiołów lotnych100181R11EKO EXPORT S.A., 

Bielsko-Biała

 2 735,3500

suma  2 735,3500

OGÓŁEM  2 735,3500

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411R3"HEMARPOL" 

BOGACCY SPÓŁKA 

JAWNA, KALETY

 2 562,5750

suma  2 562,5750

Metale nieżelazne191203R4  23,4000

suma  23,4000

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R12  87,4210
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Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  25,6990

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  52,6860

Inne niewymienione odpady120199  6,3710

Metale żelazne160117  462,6550

Metale nieżelazne160118  2 064,5140

Inne niewymienione elementy160122  200,4380

Inne niewymienione odpady160199  7,9900

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  3 260,4220

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  55,2460

Miedź, brąz, mosiądz170401  670,8210

Aluminium170402  688,2070

Ołów170403  0,0500

Cynk170404  19,5210

Żelazo i stal170405  1 104,9960

Mieszaniny metali170407  2 995,5460

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  22 705,8260

Odpady żelaza i stali191001  72,6100

Odpady metali nieżelaznych191002  442,8390

Metale żelazne191202  1 723,5780

Metale nieżelazne191203  12 423,0430

Tworzywa sztuczne i guma191204  487,9080

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  24,2000

Metale200140  620,3130

suma  50 202,9000

OGÓŁEM  52 788,8750

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11101112R5DSS Recykling Sp. z 

o.o., Dąbrowa Górnicza

 7 598,1000

Szkło160120  2 338,2000

Szkło170202  4 601,2000

Szkło191205  929,1000

suma  15 466,6000

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11101112R12  26 178,9000

Opakowania ze szkła150107  5 317,3000

Szkło160120  3 820,9000
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Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  1 012,7000

Szkło200102  525,1000

suma  36 854,9000

OGÓŁEM  52 321,5000

Żelazo i stal170405R4STAL-PRODUKT 

SPÓŁKA JAWNA 

KORNELIA ZAŁAWA, 

DARIUSZ ZAŁAWA, 

Myszków

 29,2800

suma  29,2800

OGÓŁEM  29,2800

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Przedsiębiorstwo 

Przedsiębiorstwo 

Przewozu Towarów 

Powszechnej 

Komunikacji 

Samochodowej S.A., 

Katowice

 0,7400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  2,9000

suma  3,6400

OGÓŁEM  3,6400

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Paged Meble Sp.  z 

o.o., Jasienica

 3 923,5000

suma  3 923,5000

OGÓŁEM  3 923,5000

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R3"GWAREX POLSKA" 

Sp. z o.o., Wieszowa

 25 106,7700

suma  25 106,7700

OGÓŁEM  25 106,7700

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R12ECO-WORLD 

PLASTICS RECYCLING 

Sp. z o.o. Sp. 

komandytowa, 

MASŁOŃSKIE

 792,4570

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  4 633,7230

Tworzywa sztuczne i guma191204  2 727,8300

Tworzywa sztuczne200139  143,1000

suma  8 297,1100

OGÓŁEM  8 297,1100
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Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308R12ENERIS EKOLOGICZNE 

CENTRUM UTYLIZACJI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Rusko

 25,8400

Opakowania z papieru i tektury150101  1 934,9400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  3 404,6100

Opakowania z drewna150103  66,8200

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  363,1240

Papier i tektura200101  2 218,6300

suma  8 013,9640

OGÓŁEM  8 013,9640

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 

05 80)

100501R12ANDRZEJ SZYBKA 

P.P.U.H.T STALBET-2, 

Ruda Śląska

 393 400,0000

suma  393 400,0000

OGÓŁEM  393 400,0000

Odpady kory i korka030101R1PCC Consumer 

Products "Czechowice" 

S.A., 

Czechowice-Dziedzice

 269,3620

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  2 339,4000

Inne niewymienione odpady030399  33,4000

Opakowania z drewna150103  3,7900

suma  2 645,9520

OGÓŁEM  2 645,9520

Zużyty węgiel aktywny190904R3Górnośląskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów S.A., 

Katowice

 630,0000

suma  630,0000

OGÓŁEM  630,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3IMPRODEX SP.z o.o. 

SP.KOMANDYTOWA, 

Czechowice-Dziedzice

 73,8000

suma  73,8000

OGÓŁEM  73,8000
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Drewno170201R12Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"TransLis" Henryk Lis, 

Wieszowa

 36,4000

Tworzywa sztuczne i guma191204  6 791,7800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  891,7400

suma  7 719,9200

Inne niewymienione odpady190599R13  5 870,2600

Tworzywa sztuczne i guma191204  647,5700

Tekstylia191208  526,6000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  6 883,2100

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  2 263,5000

suma  16 191,1400

OGÓŁEM  23 911,0600

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12MULARCZYK 

SŁAWOMIR 

VAR-MONT, Sosnowiec

 1,2800

suma  1,2800

OGÓŁEM  1,2800

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R12EKO BOLESŁAW 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Wojkowice

 90,2000

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307  116,1400

Inne niewymienione odpady070299  0,2500

Opakowania wielomateriałowe150105  3,5200

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  64,7000

Zużyte opony160103  0,3000

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  242,0800

Tworzywa sztuczne i guma191204  10 344,5000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  2 719,9600

suma  13 581,6500
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OGÓŁEM  13 581,6500

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3IGOMA SP. Z O.O., 

Gorzesław

 16 841,4600  3 326,5500

suma  16 841,4600  3 326,5500

OGÓŁEM  16 841,4600  3 326,5500

Odpady tworzyw sztucznych070213R3ELMIGO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Zabrze

 601,6780

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  160,9010

Tworzywa sztuczne170203  0,2400

Tworzywa sztuczne i guma191204  2,1150

suma  764,9340

OGÓŁEM  764,9340

Metale nieżelazne160118R4PIOTR CYGAN 

"RECCO", Poraj

 9,1000

Inne niewymienione elementy160122  0,1000

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  52,4000

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  351,5000

suma  413,1000

OGÓŁEM  413,1000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3PHTU "FOL-MAX" Alina 

Gaca, Zabrze

 211,5700

suma  211,5700

OGÓŁEM  211,5700

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1SEGO Sp. z o.o., 

Rybnik

 57,6000

suma  57,6000

Odpadowa masa roślinna020103R3  12,6000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  51,3000

Odpady ulegające biodegradacji200201  3 580,5000

suma  3 644,4000

Odpady tworzyw sztucznych070213R12  53,7000

Inne niewymienione odpady070299  30,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  136,2000

Opakowania z papieru i tektury150101  853,5000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  3 525,8000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  525,7000
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 096,0000

Drewno170201  151,3000

Tworzywa sztuczne170203  5,1000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  5 486,2000

Papier i tektura200101  92,3000

Szkło200102  20,6000

Odzież200110  4,7000

Tworzywa sztuczne200139  55,9000

Metale200140  0,5000

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  12 723,9000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  44 990,8000

Odpady z targowisk200302  354,6000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  66,7000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  117,0000  1,9000

Odpady wielkogabarytowe200307  4 738,1000

suma  75 028,6000  1,9000

OGÓŁEM  78 730,6000  1,9000

Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15060316R5FIRMA 

HANDLOWO-PRZETWÓ

RCZA "CEMAG" 

HENRYK JAKSIK, 

HELENA JAKSIK, 

Piekary Śląskie

 8,5000

Cząstki i pyły101203  256,2600

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  889,1400

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  140,9900

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

161106  539,0820

Gruz ceglany170102  19,4400

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  81,5400

suma  1 934,9520

OGÓŁEM  1 934,9520

Tworzywa sztuczne160119R3Orzeł Biały S.A., 

Piekary Śląskie

 0,1780
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Tworzywa sztuczne i guma191204  3 506,1630

suma  3 506,3410

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej100402R4  2 659,9140

Pyły z gazów odlotowych100404  27,5300

Inne cząstki i pyły100405  919,7580

Inne niewymienione odpady100499  59,5600

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  955,0800

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  306,9600

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  6,0150

Metale nieżelazne160118  41,8400

Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  5,0080

Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160305  35,1950

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  69 452,4380

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,5330

Ołów170403  2 828,9110

Żelazo i stal170405  2 739,9200

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

190205  5,7600  5,7600

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 

niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813  861,6510  861,6510

Metale żelazne191202  2 596,6700

Metale nieżelazne191203  295,4370

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

191211  19 166,5700

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 

16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory 

zawierające te baterie

200133  630,2050

suma  103 594,9550  867,4110

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji 

niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

070180R5  747,9800

Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  0,2000

suma  748,1800

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

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

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202R12  4,3540
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Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  1,1320

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  0,9890

Tworzywa sztuczne i guma191204  19,5700

suma  26,0450

OGÓŁEM  107 875,5210  867,4110

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12ZPHU ZALESIE 

Kazimierz Beleć, 

Niegowa

 348,3800

suma  348,3800

OGÓŁEM  348,3800

Inne niewymienione odpady070299R3PRZEDSIĘBIORSTWO 

GÓRNICZE "SILESIA" 

Sp. z o.o., 

Czechowice-Dziedzice

 64,0100

suma  64,0100

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5  3 260,0000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  1 033 383,1000

suma  1 036 643,1000

OGÓŁEM  1 036 707,1100

Opakowania z drewna150103R12PPHU "PALET-POL" 

NAWROCKA DOROTA, 

GOŁKOWICE

 1,4870

suma  1,4870

OGÓŁEM  1,4870

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411R12 POWERBUD 

TOMASZ JAMRÓZ, 

Wisła Wielka

 3,1000

suma  3,1000

OGÓŁEM  3,1000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe HELMET 

Helmut Myrcik, Psary

 1 573,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  55,5400

suma  1 628,5400

OGÓŁEM  1 628,5400
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Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15100316R4Przedsiębiorstwo Obrotu 

Surowcami Wtórnymi 

HERMEX Adam Czech, 

Herby

 840,0500

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej100602  23,8400

Zgary i żużle odlewnicze101003  5 556,7000

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 

09

101010  83,8400

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11101012  6,1200

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  108,8400

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  54,1400

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  9,8100

Inne niewymienione odpady120199  58,9000

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  1,8800

Miedź, brąz, mosiądz170401  29,3300

Aluminium170402  66,3200

Żelazo i stal170405  104,7700

Mieszaniny metali170407  13,7200

Metale żelazne191202  1 818,0100

Metale nieżelazne191203  207,7300

suma  8 984,0000

OGÓŁEM  8 984,0000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908R12PHU SALIX Roman 

Szymański, DOLSK

 80 000,0000

Żelazo i stal170405  404,8900

suma  80 404,8900

OGÓŁEM  80 404,8900

Inne niewymienione odpady100299R4Brembo Poland Sp. z 

o.o., Dąbrowa Górnicza

 23,0000

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  64 490,5300

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  5 965,0200

Odpady spawalnicze120113  6,0500

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  18,8600

Inne niewymienione odpady120199  6 002,0500

Opakowania z metali150104  3 840,4560

Metale żelazne160117  2 807,0800

Miedź, brąz, mosiądz170401  345,5900

Żelazo i stal170405  79 226,1800
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Metale żelazne191202  4 994,9100

suma  167 719,7260

OGÓŁEM  167 719,7260

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FF-H-U MINOCO Michał 

Nowak, Przeczyce

 849,5800

suma  849,5800

OGÓŁEM  849,5800

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4KRÓLMET Sp. z o.o., 

Zawiercie

 59,3820

Żelazo i stal170405  34,6200

Papier i tektura191201  14,0400

suma  108,0420

OGÓŁEM  108,0420

Odpady tworzyw sztucznych070213R12GLOBPET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Kalej

 9,9000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  272,3440

suma  282,2440

OGÓŁEM  282,2440

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3Przetwórswo Tworzyw 

Sztucznych 

"MAR-PLAST" Mariusz 

Smerczek, Ornontowice

 78,3000

Tworzywa sztuczne i guma191204  101,5440

suma  179,8440

OGÓŁEM  179,8440

Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej010504R5"DROTEX" PKL LESZEK 

GALOS, RUDA 

ŚLĄSKA

 70,4000

Inne niewymienione odpady010599  40,0000

Inne niewymienione odpady050199  2 243,4600  1 346,1200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  234,5600

Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

100107  39,5800

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 10 01 20

100121  19 988,9400  11 993,4000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  4 169,2480

Inne niewymienione odpady100199  0,2000

Nieprzerobione żużle z innych procesów100202  121,8750
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Zgary z hutnictwa żelaza100280  58,9400

Inne niewymienione odpady100599  1 089,1600

Inne niewymienione odpady101099  125,0500

Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż 

wymienione w 10 11 09

101110  2 548,4000

Inne niewymienione odpady101199  14,2200

Odpady spawalnicze120113  26,0400

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  160,8910

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  766,3140

Inne niewymienione odpady120199  323,0490

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

161106  2 286,9200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 994,3800

Gruz ceglany170102  22,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  17,4800

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  332,1400

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  3 030,2600

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  3 813,1000

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 

07

170508  225,0000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  5 968,7850

Zawartość piaskowników190802  2 083,4900

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  4 627,1840  2 776,3000

Inne niewymienione odpady190899  360,2500  216,1900

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  7,5000

Osady z klarowania wody190902  1 881,6300  1 129,0000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1,6000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  1 012,2000

suma  60 684,2460  17 461,0100

OGÓŁEM  60 684,2460  17 461,0100

Żelazo i stal170405R4"ALCHEMIA" S.A., 

WARSZAWA

 117 391,0180
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suma  117 391,0180

OGÓŁEM  117 391,0180

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Przedsiebiorstwo Robót 

Inżynieryjnych ESPRI 

Sp. z o.o., Czeladź

 2 876,4700

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  5 624,3600

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  1 109,2000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  518,2000

suma  10 128,2300

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R13  1 554,0860

suma  1 554,0860

OGÓŁEM  11 682,3160

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO HANDEL Irena 

Żelazko, Wancerzów

 233,4400

suma  233,4400

OGÓŁEM  233,4400

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R3COFINCO POLAND Sp. 

z o.o., Katowice

 68,9800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  637,7600

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  3 492,9400

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  11 163,4400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  197,3200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  20 421,6600

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  2 031,4000

Odpady ulegające biodegradacji200201  3 083,3600

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  5 210,1200

suma  46 306,9800

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  9 089,5400

Gruz ceglany170102  10 387,0800

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  2 107,8400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  7 591,6800

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180  712,4600

4241



Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  4 888,1800

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  71 017,0400

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  738,1400

suma  106 531,9600

Opakowania z papieru i tektury150101R12  2 382,1200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  2 958,5200

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  10 014,5800

Opakowania ze szkła150107  890,0800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  1 218,1400

Papier i tektura200101  138,0200

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  2 005,6600

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  56 550,8200

Odpady z targowisk200302  151,2000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  328,6000

Odpady wielkogabarytowe200307  2 142,6200

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  8 230,4200

suma  87 010,7800

OGÓŁEM  239 849,7200

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302R5AUTO-TRANS ASFALTY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Gierłatowice

 600,0000

suma  600,0000

OGÓŁEM  600,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R5Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe KVADRAT, 

Wojnowice

 18,9660

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  98,2910

Tworzywa sztuczne i guma191204  62,7750

suma  180,0320

OGÓŁEM  180,0320

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302R5Wojewódzkie 

Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych S.A., 

Chorzów

 316,0500
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suma  316,0500

OGÓŁEM  316,0500

Zgorzelina walcownicza100210R12P.P.U. "SURMAT" Sp. z 

o.o., Częstochowa

 1 852,4300

Inne niewymienione odpady100299  299,8700

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  16 964,2880

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  8 535,3730

Odpady spawalnicze120113  0,5500

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14120115  130,5300

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  212,6000

Inne niewymienione odpady120199  1 241,9000

Opakowania z metali150104  45,2650

Metale żelazne160117  875,4820

Żelazo i stal170405  38 200,1600

Mieszaniny metali170407  49,5700

Odpady żelaza i stali191001  328,7700

suma  68 736,7880

OGÓŁEM  68 736,7880

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101201R12CERAMO GLIWICE 

JULIA 

WALANUS-PAJĄK, 

Gliwice

 129,2800

Cząstki i pyły101203  979,6400

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  169,1700

Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków101213  80,7600  53,4900

suma  1 358,8500  53,4900

OGÓŁEM  1 358,8500  53,4900

Opakowania z papieru i tektury150101R12Zakład Oczyszczania 

Miasta "Tros-Eko" Sp.  z 

o.o, Ustroń

 212,4000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  588,2000

Opakowania z drewna150103  19,6000

Opakowania z metali150104  5,6000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1 299,0000

Opakowania ze szkła150107  428,6000

Szkło170202  11,8000

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  4 042,1000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  20,5000
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Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  52,2000

suma  6 680,0000

OGÓŁEM  6 680,0000

Popioły lotne z węgla100102R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"ADIBUD" PIOTR 

ŚLOSORZ, 

MYSŁOWICE

 295,7800

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  5 666,6600

suma  5 962,4400

OGÓŁEM  5 962,4400

Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15100316R4KM-METAL S.C., 

Blachownia

 281,9880

Zgary i żużle odlewnicze101003  226,3000

Aluminium170402  220,7410

Metale nieżelazne191203  1 475,1140

suma  2 204,1430

Opakowania z metali150104R5  255,6100

suma  255,6100

OGÓŁEM  2 459,7530

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PRZEDSIĘBIORSTWO - 

HANDLOWO - 

USŁUGOWE MILTEX 

Milena Michniewska, 

Myszków

 221,7770

suma  221,7770

OGÓŁEM  221,7770

Odpady tworzyw sztucznych070213R5Przetwórstwo Tworzyw 

Sztucznych 

Import-Eksport A. 

Rozpondek, Mstów

 29,1840

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  113,9820

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  55,9440

Tworzywa sztuczne160119  3,3100

Tworzywa sztuczne170203  0,0000

Tworzywa sztuczne i guma191204  8,3800

suma  210,8000

OGÓŁEM  210,8000
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Odpady tworzyw sztucznych070213R3P.P.H.U. "DREWNEX" 

inż. Jarosław 

Miśkiewicz, Dąbrowa 

Górnicza

 872,2080

Opakowania z papieru i tektury150101  29,0300

suma  901,2380

OGÓŁEM  901,2380

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12WODZISŁAWSKA 

SPÓŁDZIELNIA PRACY 

HANDLOWO - 

USŁUGOWA, 

Wodzisław Śląski

 1 686,9900

suma  1 686,9900

OGÓŁEM  1 686,9900

Olej opałowy i olej napędowy130701R12Skup Sprzedaż Części 

Zamiennych 

Złomowamie Pojazdów 

AUTO - ZŁOM AUTO 

- HANDEL MARCIN 

TOKARSKI, Poręba

 0,1050

Benzyna130702  0,0570

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104  498,2850

suma  498,4470

OGÓŁEM  498,4470

Odpady tworzyw sztucznych070213R3MULTI-TECH Sp. z o.o., 

Bytom

 106,7400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  150,3420

Tworzywa sztuczne170203  12,5780

Tworzywa sztuczne i guma191204  17,6230

suma  287,2830

OGÓŁEM  287,2830

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302R5SW SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Rybnik

 1 639,2800

suma  1 639,2800

OGÓŁEM  1 639,2800

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203R1SARPI Dąbrowa 

Górnicza Sp. z o.o. 

(LOBBE Dąbrowa 

Górnicza, VEOLIA), 

Dąbrowa Górnicza

 11,5000
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Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  28,6000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  0,0030

Odpady tytoniowe020382  6,3000

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  71,9000

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  0,0100

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  0,1000

Odpady z polerowania i wykańczania040109  1,9000

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  0,1000

Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16040217  0,5000

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  0,4000

Bitum050117  1,6000

Odpady tworzyw sztucznych070213  26,7000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  1,6000

Zwroty kosmetyków i próbek070681  10,1000

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  11,9000

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie080308  67,1000

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14080315  42,8000

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  45,7000

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione 

w 08 04 15

080416  6,4000

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub 

związki srebra

090107  0,0010

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  1,6000

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,3600

Inne oleje hydrauliczne130113  0,0040

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130208  21,5890

Benzyna130702  0,0050

Opakowania z papieru i tektury150101  8,3000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  18,4000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  17,0000
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Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  587,3380

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  4,4000

Tworzywa sztuczne160119  1,0000

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  360,9000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  86,2000

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  2,3000

Drewno170201  0,4000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  0,7000

Odpadowa papa170380  0,4000

Zużyty węgiel aktywny190904  0,4000

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190905  2,5000

Papier i tektura191201  5,3000

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,9000

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  5,8000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  2,6000

Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

198001  3,0000

Oleje i tłuszcze jadalne200125  1,1000

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25200126  2,5290

suma  1 470,2390

OGÓŁEM  1 470,2390

Popioły lotne z węgla100102R5P.U.H. TREND-EKO Sp. 

z o.o., Katowice

 6 277,4430

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  25,6800

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124  16 114,2400

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  8 353,1900

suma  30 770,5530

OGÓŁEM  30 770,5530
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Odpady tworzyw sztucznych070213R13PLAST - SUBARA 

BARBARA SŁUŻAŁEK, 

Lgota-Mokrzesz

 20,0000

suma  20,0000

OGÓŁEM  20,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3GRANULATOR-RECYKL

ING TWORZYW 

MATEUSZ JURECZKO, 

WŁASNA

 55,8850

Tworzywa sztuczne i guma191204  4,0800

suma  59,9650

OGÓŁEM  59,9650

Popioły lotne z węgla100102R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWO-USŁUGOWE 

"ALEKSBUD" S.C. 

EWA CHUDZIK, 

SEBASTIAN NOWAK, 

ARTUR CHUDZIK, 

KONOPISKA

 831,3000

suma  831,3000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12  264,2260

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  4,6850

suma  268,9110

OGÓŁEM  1 100,2110

Żelazo i stal170405R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE BET-TRANS  

BEATA GUBAŁA, 

MIERZĘCICE

 1 812,7870

Odpady żelaza i stali191001  8,7700

suma  1 821,5570

OGÓŁEM  1 821,5570

Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w 

separatorach

130501R12RCEkoenergia Sp. z 

o.o., 

Czechowice-Dziedzice

 7,4200

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach130502  655,7650

Olej z odwadniania olejów w separatorach130506  0,2520

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach130507  6 026,1720
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Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  16,1900

Inne niewymienione odpady130899  130,4930

Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) 

zawierające substancje niebezpieczne

161003  35,4200  0,3540

suma  6 871,7120  0,3540

OGÓŁEM  6 871,7120  0,3540

Odpady ulegające biodegradacji200201R3P.P.H.U. SOWEX Sp. z 

o.o., Sosnowiec

 4 962,0000

suma  4 962,0000

OGÓŁEM  4 962,0000

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4Odlewnia Żeliwa 

SIMIŃSKI-ORDON sp.j., 

Zawodzie

 0,0000

Metale żelazne160117  344,9000

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,1820

Żelazo i stal170405  2 464,9200

Odpady żelaza i stali191001  294,1800

Metale żelazne191202  1 715,0600

suma  4 820,2420

OGÓŁEM  4 820,2420

Odpady spawalnicze120113R4ESAB Sp.zo.o, 

Katowice

 13,4600

suma  13,4600

OGÓŁEM  13,4600

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5"ZIOBRO" S.C. 

RYSZARD ZIOBRO , 

DANUTA ZIOBRO , 

MARZENA 

ZIOBRO-WRÓBEL , 

SYLWIA CAPUTA, 

Pszczyna

 475,0800

Gruz ceglany170102  707,9200

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 793,0600

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  370,3500

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  0,9200

suma  3 347,3300
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Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

150111R12  18,4000

suma  18,4000

OGÓŁEM  3 365,7300

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zakład Instalacji 

Budowlanych Witold 

Szostak, Andrzej Duda 

sp.j., Gliwice

 1,5000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  4,0000

suma  5,5000

OGÓŁEM  5,5000

Odpady tworzyw sztucznych070213R5GREIF HOLDING 

POLAND Sp. z o.o., 

RYBNIK

 12,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  205,2260

suma  217,2260

OGÓŁEM  217,2260

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304R3Częstochowskie 

Przedsiebiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o., 

Wrzosowa

 0,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  0,0000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  4 166,9000

Odpady ulegające biodegradacji200201  12 220,5000

suma  16 387,4000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  797,3000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  0,0000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  28 460,3000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  0,0000

suma  29 257,6000

Odpady tworzyw sztucznych070213R12  0,4000

Opakowania z papieru i tektury150101  5,2000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  178,4000

Opakowania z drewna150103  0,0000

Opakowania z metali150104  0,0000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  186,4000
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Opakowania ze szkła150107  11,7000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  21,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  129,3000

Drewno170201  0,0000

Papier i tektura200101  18,0000

Szkło200102  55,2000

Tworzywa sztuczne200139  104,4000

Metale200140  0,1000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  93 818,9000

Odpady wielkogabarytowe200307  3 389,9000

suma  97 918,9000

OGÓŁEM  143 563,9000

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 

05 80)

100501R5WIELOZAKŁADOWE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBÓT 

INŻYNIERYJNYCH I 

REMONTOWYCH 

ENERGOPOL-WSK 

S.A., Czeladź

 128 976,0000

Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z 

pieców obrotowych

100580  128 976,0000

suma  257 952,0000

OGÓŁEM  257 952,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5"KERAM" SP. Z O.O., 

Bukowno

 41,1100

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

100214  59 400,0000

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  6 000,0000

suma  65 441,1100

OGÓŁEM  65 441,1100

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12P.H.U. AUTOUSŁUGA, 

Dąbrowa Górnicza

 227,6940

suma  227,6940

OGÓŁEM  227,6940

Odpady tworzyw sztucznych070213R3Firma 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowa "BŁACHUT", 

Żywiec

 6,4760
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102  47,8520

Tworzywa sztuczne160119  2,6560

Tworzywa sztuczne i guma191204  16,8000

suma  73,7840

OGÓŁEM  73,7840

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4"3K" Sp. J. J.P.A. 

Kucharczyk, Katowice

 10,0000

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  228,9340

Aluminium170402  188,2920

Żelazo i stal170405  6,7890

Mieszaniny metali170407  54,8880

suma  488,9030

OGÓŁEM  488,9030

Skratki190801R3Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami 

Sp. z o.o., 

SOSNOWIEC

 56,5400

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  22 749,7400

Odpady ulegające biodegradacji200201  4 386,6000

suma  27 192,8800

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  5 204,3800

Gruz ceglany170102  8 159,9600

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  22 958,6300

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  16 249,7300

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  11 590,8400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  21,5600

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1 864,6600

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  1 035,0200

suma  67 084,7800

Opakowania z papieru i tektury150101R12  1,3200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  578,0600

Opakowania z metali150104  0,4000
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Zmieszane odpady opakowaniowe150106  19 989,7000

Opakowania ze szkła150107  2 812,3200

Papier i tektura200101  15,0200

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  1,4000

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  36 934,1200

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  93,3000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  5 951,0200

Odpady wielkogabarytowe200307  3 599,8000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  10,6600

suma  69 987,1200

OGÓŁEM  164 264,7800

Odpady tworzyw sztucznych070213R12EKO-WTÓR JAKUBIEC 

Sp. z o.o. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

BYSTRA

 22,0000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  48,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  120,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  52,0000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  25,0000

Szkło170202  40,0000

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  99,0000

Papier i tektura200101  26,0000

Metale200140  124,1000

suma  556,1000

OGÓŁEM  556,1000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

MADERPOL MARIUSZ 

CICHOŃ, MIEDŹNO

 2 597,1080

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  12,1000

suma  2 609,2080

OGÓŁEM  2 609,2080

Odpady tworzyw sztucznych070213R12RENTEL M. BERNAŚ P. 

KRZANOWSKI SPÓŁKA 

JAWNA, Zawiercie

 85,5200
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102  539,3580

Tworzywa sztuczne160119  687,2760

suma  1 312,1540

OGÓŁEM  1 312,1540

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103R4Odlewnia Metali 

Szopienice Sp. z o.o., 

Katowice

 895,2870

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  75,6670

Metale nieżelazne160118  8,0910

Miedź, brąz, mosiądz170401  2 116,7400

Aluminium170402  17,2800

Ołów170403  7,2670

Cyna170406  39,8340

Mieszaniny metali170407  38,6220

Odpady metali nieżelaznych191002  11,1330

Metale nieżelazne191203  20,4190

suma  3 230,3400

OGÓŁEM  3 230,3400

Zawartość piaskowników190802R5Wodociągi Ziemi 

Cieszyńskiej Sp. z o.o. - 

SUW Go¶ciejów, Ustroń

 259,2000

suma  259,2000

OGÓŁEM  259,2000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5DEK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

CHRZANÓW

 213,5000

suma  213,5000

OGÓŁEM  213,5000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12GRUPA ŻYWIEC S.A., 

Żywiec

 85,6000

suma  85,6000

OGÓŁEM  85,6000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12BASCAR BOGUSŁAWA 

KABIESZ, PRUCHNA

 1 612,2250

suma  1 612,2250

OGÓŁEM  1 612,2250
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE ECO 

AUTO KRZYSZTOF 

BIŁKA, Zawiercie

 1 713,1470

suma  1 713,1470

OGÓŁEM  1 713,1470

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3EUREN Sp. z o. o., 

Będzin

 185,8240

suma  185,8240

OGÓŁEM  185,8240

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105R12Zakład 

Produkcyjno-Usługowy, 

Przetwórstwo Tworzyw 

Sztucznych Stefan 

Gęsiarz, Siedlec

 258,5290

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  2,9220

Tworzywa sztuczne i guma191204  7,5490

suma  269,0000

OGÓŁEM  269,0000

Inne niewymienione odpady120199R3GTX Hanex Plastic Sp. z 

o.o., Poznań

 96,3440

suma  96,3440

OGÓŁEM  96,3440

Zużyte opony160103R3GUMAPOL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

Częstochowa

 2 378,1160

suma  2 378,1160

OGÓŁEM  2 378,1160

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12TRANS-REM-BUD Firma 

Transportowo-Handlowa 

Janusz Ibek, Żarnowiec

 272,2600

suma  272,2600

OGÓŁEM  272,2600

Odpadowa masa roślinna020103R12STAROL Sp. z o.o., 

Chorzów

 19,0400

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203  146,0720

Inne niewymienione odpady020299  48,6900
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Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  47,3560

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  33,5200

Odpady tytoniowe020382  2,0370

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  0,7400

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  274,5700

Inne niewymienione odpady030199  215,2400

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  6,5000

Inne niewymienione odpady030399  8,4310

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  74,8040

Inne niewymienione odpady040199  7,4700

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  73,1590

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  143,2050

Inne niewymienione odpady040299  0,1640

Odpady tworzyw sztucznych070213  937,0230

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 

02 16

070217  0,0010

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  725,6000

Inne niewymienione odpady070299  156,0550

Inne niewymienione odpady070599  0,2120

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  3,1200

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  1,2300

Inne niewymienione odpady080199  5,3500

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie080308  14,6800

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  2,4080

Inne niewymienione odpady080399  5,2500

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  85,0680

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  1,8000

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  33,2450

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego101103  110,4600
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Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 11 15

101116  41,3000

Inne niewymienione odpady110199  1,0000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  2,9650

Odpady spawalnicze120113  12,0050

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  18,5320

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  27,4470

Inne niewymienione odpady120199  18,9600

Opakowania z papieru i tektury150101  80,2480

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 316,2910

Opakowania z drewna150103  0,0600

Opakowania z metali150104  8,3470

Opakowania wielomateriałowe150105  532,1650

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  2 256,8710

Opakowania ze szkła150107  7,7520

Opakowania z tekstyliów150109  1,4300

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  174,6700

Zużyte opony160103  14,3350

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11160112  2,5100

Tworzywa sztuczne160119  116,9530

Szkło160120  26,1070

Inne niewymienione elementy160122  21,1430

Inne niewymienione odpady160199  71,4370

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  13,2240

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  4,7300

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  99,5100

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  282,5530

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  582,4940

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub 

ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

160803  164,4400

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  1,1250

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  0,0200
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  0,1000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,0200

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  9,6300

Drewno170201  7,2500

Szkło170202  5,3300

Tworzywa sztuczne170203  89,4040

Odpadowa papa170380  300,8400

Aluminium170402  0,0100

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  5,6800

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  1,3000

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  19,5400

Inne niewymienione odpady190899  7,3000  0,0400

Inne niewymienione odpady190999  0,0400  0,0020

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03191004  140,5600

Papier i tektura191201  2,6980

Tworzywa sztuczne i guma191204  10 256,3340

Szkło191205  0,0150

Tekstylia191208  45,2100

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  32 572,1600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  5 503,9690

Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132  45,5340

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  88,5000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  81,6700

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  10,4800

Odpady wielkogabarytowe200307  32,5500

suma  58 309,2480  0,0420

OGÓŁEM  58 309,2480  0,0420

Odpadowa masa roślinna020103R3Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o., Zabrze

 6,4000
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Odchody zwierzęce020106  9,4000

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203  401,3000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  1,8000

Opakowania z drewna150103  25,4000

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  1,0000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  394,8000

Drewno170201  51,6000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  888,6000  160,0000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  29 970,0000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  1 146,3000

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138  557,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201  9 061,0000

suma  42 514,6000  160,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12  39,0000

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307  28,7000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 03 03 10

030311  5,4000

Inne niewymienione odpady030399  19,0000

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  60,6000

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  270,6000

Odpady tworzyw sztucznych070213  2 091,5000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  46,4000

Inne niewymienione odpady070299  160,7000

Inne niewymienione odpady080399  0,2000

Opakowania z papieru i tektury150101  602,4000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 671,2000

Opakowania z metali150104  34,6000

Opakowania wielomateriałowe150105  20,7000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  789,0000

Opakowania ze szkła150107  932,4000
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Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  1,6000

Tworzywa sztuczne170203  11,1000

Odpadowa papa170380  23,5000

Tworzywa sztuczne i guma191204  2 382,1000

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  3 069,2000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  618,6000

Papier i tektura200101  17,9000

Szkło200102  2 902,4000

Odzież200110  17,9000

Tekstylia200111  0,2000

Tworzywa sztuczne200139  4 086,9000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  58 940,9000

Odpady wielkogabarytowe200307  4 977,4000

suma  83 822,1000

OGÓŁEM  126 336,7000  160,0000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302R5SILESIA ASFALTY Sp. 

z o.o., Gliwice

 5 709,9000

suma  5 709,9000

OGÓŁEM  5 709,9000

Opakowania z papieru i tektury150101R12RECYKLING Wojkowice 

Sp. z o.o., Wojkowice

 60,9400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  400,7900

Opakowania z metali150104  4,0200

Opakowania ze szkła150107  38,7400

suma  504,4900

OGÓŁEM  504,4900

Opakowania z metali150104R4PU-H CENTER Edyta 

Sołtys, Częstochowa

 11 167,2080

Żelazo i stal170405  356,1340

Metale żelazne191202  7 345,5400

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  363,6000

suma  19 232,4820

OGÓŁEM  19 232,4820

Inne niewymienione odpady100299R5CRONIMET PL Sp. z 

o.o., INOWROCŁAW

 59,7700
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suma  59,7700

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R12  6 256,5730

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  4 970,4060

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  493,8330

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  110,2000

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14120115  99,5880  94,9060

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  73,1000

Inne niewymienione odpady120199  118,2150

Opakowania z metali150104  21,4590

Metale żelazne160117  248,8310

Metale nieżelazne160118  274,4180

Miedź, brąz, mosiądz170401  147,6420

Aluminium170402  2,0030

Ołów170403  3,6930

Cynk170404  2,8530

Żelazo i stal170405  11 154,7820

Mieszaniny metali170407  1 819,1310

Odpady żelaza i stali191001  189,1480

Odpady metali nieżelaznych191002  327,2590

Metale żelazne191202  491,7920

Metale nieżelazne191203  374,9040

Metale200140  6,7190

suma  27 186,5490  94,9060

OGÓŁEM  27 246,3190  94,9060

Opakowania z papieru i tektury150101R12RHEUS LOGISTICS 

DATA OFFICE SPÓŁKA 

Z O.O. (dawniej 

REMONDIS DATA 

OFFICE SPÓŁKA Z.O.O 

), Nadarzyn

 60,3000

Papier i tektura191201  42,8800

suma  103,1800

OGÓŁEM  103,1800

Odpady tworzyw sztucznych070213R5Wytwórnia Włóknin 

Technicznych Zbigniew 

Hamala, Konopiska

 71,1000

suma  71,1000

OGÓŁEM  71,1000
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Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104R5HORN & CO POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, CHORZÓW

 1 949,3200

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

161106  1 427,5200

suma  3 376,8400

OGÓŁEM  3 376,8400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12JAROSŁAW TURCZYN 

TUREX, SOSNOWIEC

 328,0400

suma  328,0400

OGÓŁEM  328,0400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-PRODUKC

YJNE "LECH" LESZEK 

ŻUK, Kalety

 517,5360

suma  517,5360

OGÓŁEM  517,5360

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R12ARW BALTIC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Sosnowiec

 19,3200

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  69,7100

Odpady tworzyw sztucznych070213  311,7200

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  2 256,5600

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  307,8900

Odpady proszków powlekających080201  41,7400

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  6,0800

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  16,2700

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03191004  704,7600

Tworzywa sztuczne i guma191204  17 444,2900

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  139,8600

Odpady wielkogabarytowe200307  34,6800

suma  21 352,8800

OGÓŁEM  21 352,8800

b) Odzysk poza instalacjami i urządzeniami
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R Lp.

ProcesPosiadacz odpadów Rodzaj odpadówKod 

odpadów

Masa odpadów poddana odzyskowi [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zakład  Zazieleniania 

Konserwacji i 

Rekultywacji, Czeladź

 9 717,0000

Gruz ceglany170102  2 380,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  59 478,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  10 232,0000

suma  81 807,0000

OGÓŁEM  81 807,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Przedsiębiorstwo Usług 

Budowlano-Montażowyc

h „BUDOMONT” Sp. z 

o.o., Bielsko-Biała

 202,3000

suma  202,3000

OGÓŁEM  202,3000

Opakowania z drewna150103R3EKO-WTÓR Sp.zo.o, 

Wilamowice

 7,8000

suma  7,8000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12  46,6000

suma  46,6000

OGÓŁEM  54,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5MIEJSKI ZARZĄD 

DRÓG, SKOCZÓW

 343,9000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  250,0000

suma  593,9000

OGÓŁEM  593,9000

Żelazo i stal170405R4HILKIM Sp. z o.o., 

Świętochłowice

 0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  0,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Przedsiębiorstwo Farb 

Przemysłowych 

"PROCHEM" Sp. z o.o. 

w Kłomnicach, Kłomnice

 3,9000

suma  3,9000
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OGÓŁEM  3,9000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANO-MELIOR

ACYJNE "TOLOS" 

JÓZEF WALCZAK, 

PIOTR WALCZAK 

SPÓŁKA JAWNA, 

ŻORY

 29 197,5000

suma  29 197,5000

OGÓŁEM  29 197,5000

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214R12ELECTRONICS URBAN 

RECYCLING GIL SP. J., 

Myszków

 17,6900

suma  17,6900

OGÓŁEM  17,6900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R1PKP CARGOTABOR 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Warszawa

 34,4800

suma  34,4800

OGÓŁEM  34,4800

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5Barosz - Gwimet Sp. z 

o.o., Marklowice

 6 206,0000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  358 814,0000

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż 

wymienione w 01 04 80

010481  36 162,0000

suma  401 182,0000

OGÓŁEM  401 182,0000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5ZGK-EKO Sp. z o. o., 

Piekary Śląskie

 2 264,7000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  2 475,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  400,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 695,8000

Gruz ceglany170102  221,7000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 695,6000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  12 172,8000
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suma  21 925,6000

OGÓŁEM  21 925,6000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5Jastrzębski Zakład 

Wodociągów i 

Kanalizacji S.A., 

Jastrzębie-Zdrój

 33,0000

suma  33,0000

OGÓŁEM  33,0000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R12F.H.U. "DINEX" Beata 

Hornicka, Bytom

 40,2350

suma  40,2350

OGÓŁEM  40,2350

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3BYTOMSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI, 

Bytom

 12 338,0000

suma  12 338,0000

OGÓŁEM  12 338,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5Zakład Przetwórstwa 

Odpadów 

Przemysłowych i Usług 

Okołohutniczuch 

EKO-PRO-HUT Sp. z 

o.o., Gliwice

 5 748,5600

suma  5 748,5600

OGÓŁEM  5 748,5600

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5HALDEX Spółka 

Akcyjna w Katowicach, 

Katowice

 1 621,8200

Popioły lotne z węgla100102  28,0600

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  2 006,1000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 718,1400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  75,1000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  950,3800

suma  6 399,6000
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OGÓŁEM  6 399,6000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R10Zaskład 

Produkcyjno-Usługowy 

TELGAZ Sp. z o.o., 

KATOWICE

 323,1000

suma  323,1000

OGÓŁEM  323,1000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5DELTA TRANS 

LOGISTIK Sp. z o.o., 

ŚWIĘTOCHŁOWICE

 150,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  143,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  3 183,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  55,0000

suma  3 531,0000

OGÓŁEM  3 531,0000

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411R12EKODREW Katarzyna 

Cabaj, WILKOWICE

 110,5610

suma  110,5610

OGÓŁEM  110,5610

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zakład 

Zagospodarowania 

Odpadów Sp. z o.o., 

Racibórz

 105,9500

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  13 893,0800

suma  13 999,0300

OGÓŁEM  13 999,0300

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3GMINA KOSZĘCIN, 

Koszęcin

 845,7100  112,9100

suma  845,7100  112,9100

OGÓŁEM  845,7100  112,9100

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302R5Rybnickie Służby 

Komunalne, Rybnik

 3 491,2000

suma  3 491,2000

OGÓŁEM  3 491,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R12PPH "PAPIRUS" S.C. 

ZIĘBA BOŻENA,ZIĘBA 

JOLANTA, Zabrzeg

 2,5000

suma  2,5000

OGÓŁEM  2,5000
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Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R12PPHU 

"PRODREX-POLAND" 

Sp. z o.o., Rudołtowice

 101,2110

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  3,9060

Inne niewymienione odpady120199  20,9810

Metale żelazne160117  2,5840

suma  128,6820

OGÓŁEM  128,6820

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10"K.T.M." Sp.z o.o., 

GORZESŁAW

 1 962,7600

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020502  2 918,0400  306,3900

Inne niewymienione odpady020799  3 790,4200

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 03 03 10

030311  565,9800  147,1500

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu 

odpadów zwierzęcych i roślinnych

190606  5 242,4000  618,6000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  548,9400  109,7900

suma  15 028,5400  1 181,9300

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305R12  5 860,5000  691,5300

suma  5 860,5000  691,5300

OGÓŁEM  20 889,0400  1 873,4600

Odpady wielkogabarytowe200307R12NEW ENERGY 

CIESZYN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Ogrodzona

 161,0800

suma  161,0800

OGÓŁEM  161,0800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503R5CLIF SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Skawina

 36 595,0910

Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony 

substancjami niebezpiecznymi

170505  24,1000

suma  36 619,1910

OGÓŁEM  36 619,1910

Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z 

pieców obrotowych

100580R5Przedsiębiorstwo TIC Z. 

Trzcionkowski, A. 

Cieślik s.j., Bukowno

 119 997,6200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  963,0000
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  25 000,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  3 843,0000

suma  149 803,6200

OGÓŁEM  149 803,6200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PRZEDSIĘBIORSTW

O REMONTÓW ULIC I 

MOSTÓW SPÓŁKA 

AKCYJNA, Gliwice

 3 000,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  3 653,2670

suma  6 653,2670

OGÓŁEM  6 653,2670

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R12REMINSTAL sp. z o.o., 

Gliwice

 1 680,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  10 550,0000

suma  12 230,0000

OGÓŁEM  12 230,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10GMINA BORONÓW, 

BORONÓW

 185,0000  26,3000

suma  185,0000  26,3000

OGÓŁEM  185,0000  26,3000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10GMINA KŁOMNICE, 

KŁOMNICE

 379,7000  85,9000

suma  379,7000  85,9000

Skratki190801R12  4,8100

suma  4,8100

OGÓŁEM  384,5100  85,9000

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5POLSKA GRUPA 

GÓRNICZA S.A., 

Katowice

 57 865,1500

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  1 665 259,4300

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż 

wymienione w 01 04 80

010481  183 036,7200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  11 246,9600

Popioły lotne z węgla100102  71 528,4200

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  59 073,8600

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124  378,5200
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Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  175 536,1000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  126,9500

Drewno170201  602,9000

Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż 

wymienione w 19 13 05

191306  1 026,4500  515,9610

suma  2 225 681,4600  515,9610

Inne niewymienione odpady070299R11  305,0000

Drewno170201  781,6700

suma  1 086,6700

OGÓŁEM  2 226 768,1300  515,9610

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5ŻWIR-PROM SPÓŁKA 

JAWNA DRZYZGA I 

WSPÓLNICY, Glinica

 6 000,0000

suma  6 000,0000

OGÓŁEM  6 000,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE 

"KOMBEST" SPÓŁKA Z 

O.O., Bestwina

 129,6800  22,9530

suma  129,6800  22,9530

OGÓŁEM  129,6800  22,9530

Żużle odlewnicze100903R5"TEKSID IRON 

POLAND" Sp. z o.o., 

Skoczów

 8 637,5600

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  10 506,5600

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 

09

100910  9 970,4000

suma  29 114,5200

OGÓŁEM  29 114,5200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE LARIX Sp. z o.o., 

LUBLINIEC

 1 705,0000

suma  1 705,0000

OGÓŁEM  1 705,0000
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Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5MAGMA  SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Bytom

 2 188,0000

suma  2 188,0000

OGÓŁEM  2 188,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5REKULTYWACJA 

TERENÓW ŚLĄSKICH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Siewierz

 202,3000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  406,0200

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  344,3200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  5 470,4200

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  1 283,7000

suma  7 706,7600

OGÓŁEM  7 706,7600

Odpadowe piaski i iły010409R5Huta Kościuszko S.A. w 

upadłości likwidacyjnej, 

Chorzów

 87,0000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  787,7000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  15 465,4000

Żużle odlewnicze100903  8 903,5000

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania 

inne niż wymienione w 10 09 05

100906  1 657,6000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  13 886,9000

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11100912  22,6000

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 

09

101010  126,8000

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101201  3 149,6000

Inne niewymienione odpady160799  1 319,7000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  33 693,2000

Gruz ceglany170102  186,0000
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  352,1000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  320 181,8000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  25 226,4000

suma  425 046,3000

OGÓŁEM  425 046,3000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o., Przyszowice

 812,1000  123,3000

suma  812,1000  123,3000

OGÓŁEM  812,1000  123,3000

Opakowania z drewna150103R3FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA "DIABLO" 

MARCIN UCHTO, 

Katowice

 906,5920

suma  906,5920

OGÓŁEM  906,5920

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3Jednostka Budżetowa 

Oczyszczalnia Ścieków 

w Suminie, Sumina

 706,0800  170,8500

suma  706,0800  170,8500

OGÓŁEM  706,0800  170,8500

Opakowania z drewna150103R12PPH-U MIK - TRANS 

SZWAJA MARZENA, 

Kotowice

 527,4460

suma  527,4460

OGÓŁEM  527,4460

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105R5Spółka Restrukturyzacji 

Kopalń Spółka Akcyjna, 

Bytom

 49,0000

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  11 787,4000

suma  11 836,4000

OGÓŁEM  11 836,4000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5ZODIAK Sp. z o.o., 

Ruda Śląska

 7 879,3000

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej 

skał inne niż wymienione w 01 04 07

010413  1 607,9000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  9 233,4000
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Żużle odlewnicze100903  1 976,5000

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania 

inne niż wymienione w 10 09 05

100906  44,5000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  23 284,3000

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11100912  1 052,2000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 10 07

101008  711,0000

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101201  2 661,9000

Zużyte formy101206  2 248,0000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  23,5000

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  546,2000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  33 577,6000

Gruz ceglany170102  8 786,7000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  126,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  105 671,3000

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05170506  48,9000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  31 665,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  19 390,8000  3 492,4000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  2 346,5000

suma  252 881,6000  3 492,4000

OGÓŁEM  252 881,6000  3 492,4000

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione 

w 01 04 07

010408R5FIRMA HANDLOWA 

TRANSBUD - WULKAN 

WSZOŁA ZDZISŁAW, 

Preczów

 572,2800

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  2 698,3200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  21 337,1200

Gruz ceglany170102  215,2400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 728,7100

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  144 678,6400
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suma  172 230,3100

OGÓŁEM  172 230,3100

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Miejski Zarząd Dróg w 

Cieszynie, Cieszyn

 30,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  40,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  163,0000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  259,5000

suma  492,5000

OGÓŁEM  492,5000

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5GAMA Sp. z o.o., 

Jaworzno

 1 699,7600

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  185 755,2200

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  1 680,8000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  260,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  169 261,5100

suma  358 657,2900

OGÓŁEM  358 657,2900

Opakowania z drewna150103R12TINA S.C. J.E. 

GRABIAS, KATOWICE

 972,3700

suma  972,3700

OGÓŁEM  972,3700

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R14ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA, 

Rybnnik

 31 827,0000

suma  31 827,0000

OGÓŁEM  31 827,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R11Zakłady Wielobranżowe 

"KOLMER" Ryszard 

Kicka, Piekary Śląskie

 3,2000

suma  3,2000

OGÓŁEM  3,2000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R12ZAKŁAD CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 

CEGIELNIA "ŁĄKA" 

S.C. MAŚLORZ 

HENRYK, CHLEBEK 

MARIA, MAŚLORZ 

ELŻBIETA, Łąka

 1,9000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  0,8000

suma  2,7000

OGÓŁEM  2,7000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12Przedsiębiorstwo Obrotu 

Produktami 

Tłuszczowymi POPT, 

Koziegłowy

 0,1390

Opakowania z drewna150103  26,1200

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1,9060

suma  28,1650

OGÓŁEM  28,1650

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5FIRMA WOŹNICZKA 

IGNACY Ignacy 

Woźniczka, Rybnik

 691,0000

Gruz ceglany170102  81,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  10,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  80,0000

suma  862,0000

OGÓŁEM  862,0000

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5TRAKT SP. Z O.O., 

Gliwice

 1 450,6500

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  8 081,2500

suma  9 531,9000

OGÓŁEM  9 531,9000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202R5KAWI-TECH SYSTEM 

Tomasz Kotowicz, 

Gliwice

 12,0000

suma  12,0000

OGÓŁEM  12,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5"GB-TECH" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, WARSZAWA

 1 302,5500

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  7 450,5900
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suma  8 753,1400

OGÓŁEM  8 753,1400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5LIZUREJ STOLARSTWO 

ARTYSTYCZNE 

SPÓŁKA JAWNA, 

WILKOWIECKO

 1,4500

suma  1,4500

OGÓŁEM  1,4500

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R10Zakład Zieleni Miejskiej, 

Katowice

 558,1800

suma  558,1800

OGÓŁEM  558,1800

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3Gmina Ciasna 

(Oczyszczalnia ścieków 

w Ciasnej), Ciasna

 81,4600  19,0000

suma  81,4600  19,0000

OGÓŁEM  81,4600  19,0000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R5LEIER POLSKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

Wola Rzędzińska

 3 121,4700

suma  3 121,4700

OGÓŁEM  3 121,4700

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SP. z 

o.o., SIEMIANOWICE 

ŚLĄSKIE

 61,3000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 611,9000

suma  2 673,2000

OGÓŁEM  2 673,2000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5STAWECKI HOLDING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

Kielce

 38 110,0000

suma  38 110,0000

OGÓŁEM  38 110,0000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R10DMS Dagmara Strach, 

Katowice

 6 910,0000
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suma  6 910,0000

OGÓŁEM  6 910,0000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904R3MULTI POLYMERS 

EDWARD BAŁDYGA, 

Lędziny

 1,1200

suma  1,1200

OGÓŁEM  1,1200

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i 

roślinnych

190605R10BIO-BUT SP.z o.o., 

ŁANY WIELKIE

 38 619,5000  38 619,5000

suma  38 619,5000  38 619,5000

OGÓŁEM  38 619,5000  38 619,5000

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE "DAR-LA" SPÓŁKA 

CYWILNA DARIUSZ 

GOLA, LAURA 

SZENDZIELORZ, ŻORY

 777,2000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  829 000,0000

suma  829 777,2000

OGÓŁEM  829 777,2000

Popioły lotne z węgla100102R12EKOBET CEMENTY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Warszawa

 22 843,9400

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  1 988,2600

suma  24 832,2000

OGÓŁEM  24 832,2000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PPHU Jan Ucherek, 

Wodzisław Śląski

 1 420,0000

suma  1 420,0000

OGÓŁEM  1 420,0000

Opakowania z drewna150103R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

"ŻYWIEC-PERŁA" 

PĘKALA ANDRZEJ I 

HELENA SPÓŁKA 

JAWNA, Żabnica

 280,0000

suma  280,0000

OGÓŁEM  280,0000
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R3Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne w 

Koniecpolu Sp. z o.o., 

Koniecpol

 7,9000

suma  7,9000

OGÓŁEM  7,9000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5EKO-JUMIR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Jaworzno

 29,0800

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania 

inne niż wymienione w 10 09 05

100906  417,3600

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  1 714,5700

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  335,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  4 008,0400

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  3 296,1800

suma  9 800,2300

OGÓŁEM  9 800,2300

Aluminium170402R4KAWIK ANNA FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "Andar", Kowale

 0,0170

Żelazo i stal170405  7,7880

suma  7,8050

OGÓŁEM  7,8050

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216R12PRINT-LINE Justyna 

Szmigiel, Gliwice

 23,2640

suma  23,2640

OGÓŁEM  23,2640

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503R5VIG Sp. z o.o., Dąbrowa 

Górnicza

 414,3700

suma  414,3700

OGÓŁEM  414,3700

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5TAURON WYDOBYCIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

Jaworzno

 29 940,0000
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Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  3 239,0000

suma  33 179,0000

OGÓŁEM  33 179,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PKP INTERCITY S.A., 

Warszawa

 4,1500

suma  4,1500

OGÓŁEM  4,1500

Opakowania z drewna150103R3Przedsiębiorstwo 

Techniczne VERSO Sp. 

z o.o., Bytom

 63,8800

suma  63,8800

OGÓŁEM  63,8800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R10Zarząd Zieleni Miejskiej 

w Rybniku, Rybnik

 139,2600

suma  139,2600

OGÓŁEM  139,2600

Opakowania z drewna150103R12PHU "PLUTON" 

ROBERT PIECHA, 

ZABRZE

 153,1480

suma  153,1480

OGÓŁEM  153,1480

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PW "RADEX" Sp.  z 

o.o., Bielsko-Biała

 464,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  1 355,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  20 740,0000

suma  22 559,0000

OGÓŁEM  22 559,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZABRZAŃSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Zabrze

 8 465,4900  2 077,5700

suma  8 465,4900  2 077,5700

OGÓŁEM  8 465,4900  2 077,5700
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"K.T.M." SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą,  KATOWICE

 1 314,9200

Gruz ceglany170102  1 207,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  12 297,0000

suma  14 818,9200

OGÓŁEM  14 818,9200

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R5CEGIELNIA 

"SOWA"S.C. 

JAROSŁAW 

SOWA,ZBIGNIEW 

SOWA, 

CZĘSTOCHOWA

 12,3000

suma  12,3000

OGÓŁEM  12,3000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3WOJKOWICKIE WODY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Wojkowice

 224,0200  45,5400

suma  224,0200  45,5400

OGÓŁEM  224,0200  45,5400

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5Cegielnie Sosnowiec 

Miedary Sp. z o.o., 

Sosnowiec

 296,7800

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  494,6000

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej 

skał inne niż wymienione w 01 04 07

010413  164,0000

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  2,1500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4 383,6990

Gruz ceglany170102  3 471,3560

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  69,8100

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  22 397,2550
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Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  2 712,1400

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1 064,9640

suma  35 056,7540

OGÓŁEM  35 056,7540

Żużle odlewnicze100903R5RECYCLING LOGO 

GROUP SP. Z O.O. SP. 

K.(dawn. LOGO II S.C.), 

Ruda Śląska

 133,5200

Inne niewymienione odpady160799  41,5000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  13 613,7500

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  14 744,6900

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  562,9500

suma  29 096,4100

OGÓŁEM  29 096,4100

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5REMONDIS Tarnowskie 

Góry Sp. z o.o., 

Tarnowskie Góry

 5 700,6200

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  95,9300

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  0,2200

suma  5 796,7700

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10  506,6800

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  9 994,2800

suma  10 500,9600

OGÓŁEM  16 297,7300

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5WĘGLOKOKS KRAJ 

Sp. z o.o., Piekary 

Śląskie

 44 432,7000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  576,2000

Popioły lotne z węgla100102  17 796,7000

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  8 457,5000

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124  2 791,8000
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Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  44 041,1000

suma  118 096,0000

OGÓŁEM  118 096,0000

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5BM Recykling Sp. z 

o.o., Andrychów

 165 557,7370

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione 

w 01 04 07

010408  20 000,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  75,7120

Popioły lotne z węgla100102  24,0400

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  4 635,7200

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 10 07

101008  0,0050

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  5 000,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2,3700

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  30,4200

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  167,3200

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  0,1800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  276,5400

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  1 613,4200

suma  197 383,4640

OGÓŁEM  197 383,4640

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5GeoInvest Krzysztof 

Gajdzik, Gierałtowice

 35,2700

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  147,3700

suma  182,6400

OGÓŁEM  182,6400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3Jastrzębska Spółka 

Węglowa S.A., 

Jastrzębie Zdrój

 201,0000
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suma  201,0000

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5  88 297,0000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  4 933 686,0000

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż 

wymienione w 01 04 80

010481  323 637,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  29,5300

Popioły lotne z węgla100102  1 098,6000

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  44 698,2600

suma  5 391 446,3900

OGÓŁEM  5 391 647,3900

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PPHU "DARPOL" 

Piecuch Dariusz, 

Radziechowy-Wieprz

 0,2000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  0,2000

suma  0,4000

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216R4  0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,5000

Odpady wielkogabarytowe200307R12Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o., Katowice

 6 241,3000

suma  6 241,3000

OGÓŁEM  6 241,3000

Popioły lotne z węgla100102R12ELPOLOGISTYKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Zawada

 54 498,3600

suma  54 498,3600

OGÓŁEM  54 498,3600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁADY AZOTOWE 

CHORZÓW SA, 

Chorzów

 743,7200

suma  743,7200

OGÓŁEM  743,7200
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Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5Górażdże Kruszywa Sp. 

z o.o., Chorula

 29,3630

suma  29,3630

OGÓŁEM  29,3630

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R5WIENERBERGER 

CERAMIKA 

BUDOWLANA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Warszawa

 353,2000

suma  353,2000

OGÓŁEM  353,2000

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5ZUH "ARTOR" Sp. z 

o.o., Knurów

 5 288,4000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  1 170 970,2000

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż 

wymienione w 01 04 80

010481  95 093,7000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 844,0000

Gruz ceglany170102  60,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  2 111,0000

suma  1 275 367,3000

OGÓŁEM  1 275 367,3000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5 KBAK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA 

(dawniej Dobra Droga), 

Lubliniec

 128 000,0000

suma  128 000,0000

OGÓŁEM  128 000,0000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5Armada Development 

SA, Bytom

 2 699,6000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  379,0000

Gruz ceglany170102  2 291,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  728,0000

suma  6 097,6000

OGÓŁEM  6 097,6000
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Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5KOPALNIA IMIELIN 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, IMIELIN

 106 022,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  157,0000

suma  106 179,0000

OGÓŁEM  106 179,0000

Gruz ceglany170102R5MIASTO 

RADZIONKÓW, 

RADZIONKÓW

 36,9400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  621,8300

suma  658,7700

OGÓŁEM  658,7700

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R12ECO GREEN POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Jastrzębie-Zdrój

 4,9200

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  0,6900

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  10,1480

Opakowania z metali150104  63,8970

Aluminium170402  5,1690

Żelazo i stal170405  0,3670

Odpady żelaza i stali191001  16,1800

suma  101,3710

OGÓŁEM  101,3710

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. 

(dawniej pod regonem 

273096072), Racibórz

 713,1200  127,2400

suma  713,1200  127,2400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10  4 246,3800  719,2090

suma  4 246,3800  719,2090

OGÓŁEM  4 959,5000  846,4490

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604R11STENA RECYCLING 

Sp.  z o.o., Warszawa

 2,2500

suma  2,2500

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R12  16,9400

Inne niewymienione odpady090199  0,2460
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Inne niewymienione odpady100299  54,3650

Inne niewymienione odpady110199  0,0140

Tworzywa sztuczne160119  3,9600

Drewno170201  78,9400

Odpady żelaza i stali191001  8,7200

suma  163,1850

OGÓŁEM  165,4350

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908R5EKOPROD SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Bytom

 1 016,5000

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101201  234,2600

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  9 882,5000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  412,6800

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  3 006,2500

suma  14 552,1900

OGÓŁEM  14 552,1900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5"MARCO LTD" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Katowice

 0,2350

suma  0,2350

OGÓŁEM  0,2350

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o., 

Jaworzno

 13,0000

Gruz ceglany170102  8,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  3 297,0000

suma  3 318,0000

OGÓŁEM  3 318,0000

Opakowania z drewna150103R11PUH "GEMINI" 

Krzysztof Piecuch, 

Żywiec

 60,8000

suma  60,8000

OGÓŁEM  60,8000
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Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali 

nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80

010381R5CTL Maczki-Bór S.A.. 

(LOGISTICS), 

Sosnowiec

 9 599,2200

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione 

w 01 04 07

010408  1 322,2400

Odpadowe piaski i iły010409  19,5600

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  819 270,0100

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej 

skał inne niż wymienione w 01 04 07

010413  479,7300

Inne niewymienione odpady020799  32,7000

Inne niewymienione odpady060399  45 529,0900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  51 358,9200

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  1 447,7000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  48 481,2100

Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z 

pieców obrotowych

100580  5 828,6400

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101201  3 422,7100

Cząstki i pyły101203  1 743,4000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  551,2600

Wybrakowane wyroby101382  10,5000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  16 176,7800

Gruz ceglany170102  688,4000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  7 895,6400

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  290 734,8200

suma  1 304 592,5300

OGÓŁEM  1 304 592,5300

Opakowania z drewna150103R12LogisPal Agnieszka 

Dolaczyńska-Maj, 

Mysłowice

 768,0300

suma  768,0300

OGÓŁEM  768,0300
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Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5 ZAKŁAD ODZYSKU 

SUROWCÓW 

MADROHUT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą,  Kraków

 10 766,4000

suma  10 766,4000

OGÓŁEM  10 766,4000

Odpady tworzyw sztucznych070213R12Lady - W Mgr inż. Maria 

Witkoś, Racibórz

 10,9000

suma  10,9000

OGÓŁEM  10,9000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o., 

Mysłowice

 2,0000

suma  2,0000

OGÓŁEM  2,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3PPHU POLMAX Jan 

Polaczek, Częstochowa

 0,2040

suma  0,2040

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  20 416,6100

Popioły lotne z węgla100102  26 507,0500

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  6 376,8000

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  44 722,9400

Żużle odlewnicze100903  349,8900

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania 

inne niż wymienione w 10 09 05

100906  2 973,8000

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 

09

100910  3 199,8500

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 10 07

101008  101,7000

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 

09

101010  82,6600

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  982,3700

Gruz ceglany170102  32,6300
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 621,6100

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  17 289,0000

suma  125 656,9100

OGÓŁEM  125 657,1140

Zużyte opony160103R5FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "SERWIS 

OPONEX" DARIUSZ 

PRZYBOROWSKI, 

KIETRZ

 92,8000

suma  92,8000

OGÓŁEM  92,8000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R13PTHU EKO-TRANS Sp. 

J., Wieszowa

 100,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  80,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  200,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  50,0000

suma  430,0000

OGÓŁEM  430,0000

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216R11AS-PRINT ARKADIUSZ 

STRZEŻOŃ, Gliwice

 3,9950

suma  3,9950

OGÓŁEM  3,9950

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji w Żywcu Sp. 

z o.o., Żywiec

 1 065,8800  305,3080

suma  1 065,8800  305,3080

OGÓŁEM  1 065,8800  305,3080

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5SKUP SPRZEDAŻ 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH KLYTA 

HENRYK, KAMIENICA

 2 800,0000

suma  2 800,0000

OGÓŁEM  2 800,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PKP CARGO S.A., 

Warszawa

 53,8210
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suma  53,8210

OGÓŁEM  53,8210

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R12REMONDIS AQUA 

TOSZEK Sp. z o.o., 

TOSZEK

 176,5000

suma  176,5000

OGÓŁEM  176,5000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503R5Hydrogeotechnika Sp. z 

o.o., Kielce

 8 494,4800

suma  8 494,4800

OGÓŁEM  8 494,4800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Państwowe 

Gospodarstwo Leśne 

LASY PAŃSTWOWE 

NADLEŚNICTWO 

RYBNIK, Rybnik

 20,0000

suma  20,0000

OGÓŁEM  20,0000

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione 

w 01 04 07

010408R5Z.H.U. ZAKŁAD 

HANDLOWO 

USŁUGOWY RYSZARD 

SŁADEK, Chechło

 70,0000

Osady z oczyszczania i mycia buraków020401  3 677,2800

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania 

inne niż wymienione w 10 09 05

100906  69,2200

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101201  243,8100

Cząstki i pyły101203  122,9100

Zużyte formy101206  28,4500

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  70,3400

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4 305,1400

Gruz ceglany170102  85,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 511,7000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  30 268,4000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  10 496,4600

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  3 486,0000

suma  54 434,7100

OGÓŁEM  54 434,7100
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5EKO-PLUS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Bytom

 1 989,7500

Popioły lotne z węgla100102  1 654,5500

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  8 419,4400

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  33 434,0400

suma  45 497,7800

OGÓŁEM  45 497,7800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5INVESTEKO SPÓŁKA 

AKCYJNA, KATOWICE

 100,0000

suma  100,0000

OGÓŁEM  100,0000

Odpadowa masa roślinna020103R3PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-PRODUKC

YJNE "OGRO-PLANT" 

BOGUSŁAWA ZEMŁA, 

STARCZA

 0,0000

Odchody zwierzęce020106  308,0000

Odpady kory i korka030101  7 566,6400

suma  7 874,6400

OGÓŁEM  7 874,6400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Przedsiębiorstwo 

Składowania i Utylizacji 

Odpadów Sp. z o.o., 

Gliwice

 1,2400

suma  1,2400

OGÓŁEM  1,2400

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5FIRMA USŁUG 

EKOLOGICZNYCH   

KRYSTYNA ŻĄDŁO, 

Katowice

 4 043,4900

suma  4 043,4900

OGÓŁEM  4 043,4900

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji S.A., Knurów

 5 710,0000  1 010,0000

suma  5 710,0000  1 010,0000

OGÓŁEM  5 710,0000  1 010,0000
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Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5Katowickie Wodociągi 

S.A./oczyszczalnia 

GIGABLOK/, Katowice

 243,0000

suma  243,0000

OGÓŁEM  243,0000

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 

09

100910R5Zakład Ceramiki 

Budowlanej CEGIELNIA 

ANNA S.C., 

Częstochowa

 1 197,1000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 10 07

101008  2 123,0000

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 

09

101010  151,3000

Inne niewymienione odpady160799  551,7000

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  135,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  969,8000

Gruz ceglany170102  353,2000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  100,9000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  417,6000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  679,0000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  318,3000

suma  6 996,9000

OGÓŁEM  6 996,9000

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216R3PPHU DABO Danuta 

Węcławik, Gliwice

 289,0000

suma  289,0000

OGÓŁEM  289,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Firma Haller S.A., 

Katowice

 50,1400

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  4 976,7500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 098,8800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  31 888,1200

suma  38 013,8900

OGÓŁEM  38 013,8900
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3PORECO Sp. z o.o., 

Poraj

 678,6000  146,0800

suma  678,6000  146,0800

OGÓŁEM  678,6000  146,0800

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105R12STAL-PRODUKT 

SPÓŁKA JAWNA 

KORNELIA ZAŁAWA, 

DARIUSZ ZAŁAWA, 

Myszków

 2,3540

Żelazo i stal170405  1,9420

suma  4,2960

OGÓŁEM  4,2960

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Paged Meble Sp.  z 

o.o., Jasienica

 85,8000

suma  85,8000

OGÓŁEM  85,8000

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5Kopalnia Piasku  

KOTLARNIA S.A., 

Kotlarnia

 4 626,0000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  6 607,0000

suma  11 233,0000

OGÓŁEM  11 233,0000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

GÓRNICZE "SILESIA" 

Sp. z o.o., 

Czechowice-Dziedzice

 31 673,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  12,4000

suma  31 685,4000

OGÓŁEM  31 685,4000

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101201R5"DROTEX" PKL LESZEK 

GALOS, RUDA 

ŚLĄSKA

 91,5200

Cząstki i pyły101203  15,0940

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  7,7800

Inne niewymienione odpady160799  85,5410

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 564,7100

Gruz ceglany170102  73,9400

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  11,6400
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  76,2200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  1 539,9100

suma  4 466,3550

OGÓŁEM  4 466,3550

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5Przedsiębiorstwo 

Nasienne KSIĘŻY LAS 

Sp. z o.o., Księży Las

 200,0000

suma  200,0000

Odpadowa masa roślinna020103R10  352,0000

suma  352,0000

OGÓŁEM  552,0000

Opakowania z drewna150103R11IRENA S.C., Bytom  7,8000

suma  7,8000

OGÓŁEM  7,8000

Gruz ceglany170102R5MIRBRUN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Bytom

 288,0000

suma  288,0000

OGÓŁEM  288,0000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo 

Handlowe Alojzy, 

Mariusz, Sylwia 

Tomiczek s.c., LYSKI

 3 485,7000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 167,5200

suma  5 653,2200

OGÓŁEM  5 653,2200

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301R10Spóldzielcza Agrofirma 

Szczekociny, 

Szczekociny

 80,0000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  65,0000

Inne niewymienione odpady020799  51,7200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  300,0000  54,7000

suma  496,7200  54,7000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R12  936,0600

suma  936,0600
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OGÓŁEM  1 432,7800  54,7000

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej 

skał inne niż wymienione w 01 04 07

010413R5CERAMOT MOTYKA, 

PAWLICA SPÓŁKA 

JAWNA, Buków

 23,5000

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301  6,5000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  675,0000

Gruz ceglany170102  350,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  12,3800

suma  1 067,3800

OGÓŁEM  1 067,3800

Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z 

pieców obrotowych

100580R5NOALPA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, SOSNOWIEC

 21 730,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  10 591,6000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  41 877,4100

suma  74 199,0100

OGÓŁEM  74 199,0100

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R3Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. 

(Oczyszczalnia 

BARBARA, 

Oczyszczalnia 

HALEMBA CENTRUM), 

Ruda Śląska

 9 060,1100

suma  9 060,1100

OGÓŁEM  9 060,1100

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3GMINNY ZAKŁAD 

KOMUNALNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Zbrosławice

 4,4800  0,8332

suma  4,4800  0,8332

OGÓŁEM  4,4800  0,8332
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Opakowania z drewna150103R1P.P.H.U. "PALETMAX" 

IWONA MIESZCZAK, 

CZECHOWICE-DZIEDZI

CE

 15,0200

suma  15,0200

OGÓŁEM  15,0200

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908R5P.U.H. TREND-EKO Sp. 

z o.o., Katowice

 33 688,0300

suma  33 688,0300

OGÓŁEM  33 688,0300

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318R11P.P.H.U. OWISYSTEM 

SPÓŁKA CYWILNA 

JACEK WIDERA, 

SŁAWOMIR 

OWCZAREK, Chorzów

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione 

w 01 04 07

010408R5"JARUB" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

SPÓŁKA JAWNA J. 

ŚWIACZNY, J. 

BANKIEL, H. BANKIEL, 

Orzesze

 3 226,5000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  3 965,8800

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  324,9200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 566,4500

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  714,8300

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  61 031,5700

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  25 766,8100

suma  97 596,9600

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R10  302,5600

suma  302,5600

OGÓŁEM  97 899,5200
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Inne niewymienione odpady020799R10"ROLNIK"  ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA, 

Międzyrzecze Górne

 1 035,9000

suma  1 035,9000

OGÓŁEM  1 035,9000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5PIASKOWNIA 

PILCHOWICE S.C. 

JERZY DZIĄĆKO, 

MAREK MALANOWICZ, 

Pilchowice

 26 539,5000

suma  26 539,5000

OGÓŁEM  26 539,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5"3K" Sp. J. J.P.A. 

Kucharczyk, Katowice

 0,8000

suma  0,8000

OGÓŁEM  0,8000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Wodociągi Ziemi 

Cieszyńskiej Sp. z o.o. - 

SUW Go¶ciejów, Ustroń

 3 555,6470  793,8250

suma  3 555,6470  793,8250

OGÓŁEM  3 555,6470  793,8250

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411R4EUREN Sp. z o. o., 

Będzin

 3,3240

suma  3,3240

OGÓŁEM  3,3240

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

CIESZYNIE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, CIESZYN

 189,8200

Gruz ceglany170102  11,5800

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  6,0400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  34,0600

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  142,1200

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  6,9200

suma  390,5400

OGÓŁEM  390,5400
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c) Odpady przekazanie w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby

R Lp.

ProcesPosiadacz odpadów Rodzaj odpadówKod 

odpadów

Masa odpadów poddana odzyskowi [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PGNiG TERMIKA 

Energetyka 

PRZEMYSŁOWA, 

Jastrzębie-Zdrój

 8 033,3600

suma  8 033,3600

OGÓŁEM  8 033,3600

Opakowania z drewna150103R1Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

w Świętochłowicach, 

Świętochłowice

 8,3000

suma  8,3000

OGÓŁEM  8,3000

Opakowania z drewna150103R11HUHTAMAKI 

FOODSERVICE 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, CZELADŹ

 1,3290

suma  1,3290

OGÓŁEM  1,3290

Opakowania z papieru i tektury150101R1LINK Energy Solutions 

A.Czyrnek (dawniej 

"LINK" Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

Agnieszka Czyrnek), 

Gliwice

 0,0440

suma  0,0440

OGÓŁEM  0,0440

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1WOLF SYSTEM Sp. z 

o.o., Siemianowice 

Śląskie

 3,0000

suma  3,0000

OGÓŁEM  3,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R11CLASSEN-POL S.A., 

Zwonowice

 51,0300
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suma  51,0300

OGÓŁEM  51,0300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5BARBARA KUBÓW 

EKO-LEGIS, Lubin

 200,0000

suma  200,0000

OGÓŁEM  200,0000

Drewno170201R1WALCOWNIA METALI 

NIEŻELAZNYCH 

"ŁABĘDY" SPÓŁKA 

AKCYJNA, Gliwice

 9,6350

suma  9,6350

Żelazo i stal170405R11  0,0870

suma  0,0870

OGÓŁEM  9,7220

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301R5ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWY "GLOBAL" 

ANDRZEJ DĘBOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA, 

POPÓW

 1,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  20,0000

suma  21,6000

OGÓŁEM  21,6000

Opakowania z drewna150103R1"HYDAC" Sp.z o.o., 

Mikołów

 6,1950

suma  6,1950

OGÓŁEM  6,1950

Opakowania z drewna150103R1JM ELEKTRONIK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Gliwice

 0,2400

suma  0,2400

OGÓŁEM  0,2400

Wybrakowane wyroby101382R5POLBRUK SPÓŁKA 

AKCYJNA, GDAŃSK

 728,2900

Opakowania z drewna150103  62,2400

suma  790,5300

OGÓŁEM  790,5300

Opakowania z drewna150103R1POSCHMANN POLSKA 

SP.z o.o., Tychy

 9,3930

suma  9,3930
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OGÓŁEM  9,3930

Opakowania z drewna150103R1ALUMERO METAL 

SYSTEMS sp. z o.o., 

Chorzów

 0,3800

suma  0,3800

OGÓŁEM  0,3800

Opakowania z drewna150103R1"JACPOL" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Mysłowice

 3,3700

suma  3,3700

OGÓŁEM  3,3700

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PKP PLK S.A. Zakład 

Linii Kolejowych w 

Tarnowskich Górach, 

Tarnowskie Góry

 1,0000

suma  1,0000

Drewno170201R11  746,0800

suma  746,0800

OGÓŁEM  747,0800

Opakowania z papieru i tektury150101R11Sandvik Polska Sp. z 

o.o., Warszawa

 0,0220

Opakowania z drewna150103  0,3640

suma  0,3860

OGÓŁEM  0,3860

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład Oczyszczania 

Miasta Zbigniew Strach, 

Konopiska

 2,3000

suma  2,3000

OGÓŁEM  2,3000

Opakowania z drewna150103R1Kopalnie Surowców 

Skalnych w Bartnicy Sp. 

z o.o., Świerki

 0,4000

suma  0,4000

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,4000

Żelazo i stal170405  0,6000

suma  1,0000

OGÓŁEM  1,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5POLONTEX S.A., Poraj  583,8000

suma  583,8000

OGÓŁEM  583,8000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5KONIECZNY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Gostyń

 1,0200

suma  1,0200

OGÓŁEM  1,0200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5AQUA - SYSTEM SP. Z 

O.O., BIELSKO-BIAŁA

 10 410,0000

suma  10 410,0000

OGÓŁEM  10 410,0000

Drewno170201R1ArcelorMittal Poland 

S.A.Oddział w 

Sosnowcu, Sosnowiec

 12,0800

suma  12,0800

OGÓŁEM  12,0800

Opakowania z papieru i tektury150101R1GOBARTO S.A  

(dawniej POLSKI 

KONCERN MIĘSNY 

DUDA SPÓŁKA 

AKCYJNA), 

WARSZAWA

 1,7530

suma  1,7530

OGÓŁEM  1,7530

Opakowania z papieru i tektury150101R1Dąbrowscy Sp. z o.o., 

Zabrze

 0,1400

Opakowania z drewna150103  0,1750

suma  0,3150

OGÓŁEM  0,3150

Opakowania z papieru i tektury150101R1G.S.SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA, Wojkowice

 0,0300

suma  0,0300

OGÓŁEM  0,0300

Opakowania z drewna150103R1ROSOMAK S.A. 

(dawniej WOJSKOWE 

ZAKŁADY 

MECHANICZNE S.A.), 

Siemianowice Śląskie

 7,1000

Drewno170201  32,8000

suma  39,9000

Żelazo i stal170405R14  3,9000

suma  3,9000

OGÓŁEM  43,8000
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Opakowania z papieru i tektury150101R1MOSTOSTAL ZABRZE 

Realizacje Przemysłowe 

S.A., Gliwice

 0,0300

Opakowania z drewna150103  0,1000

suma  0,1300

OGÓŁEM  0,1300

Opakowania z drewna150103R1"FLAGOWA KRAINA 

"Sp. z o. o., Skrzyszów

 8,6000

suma  8,6000

OGÓŁEM  8,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SKOCZOWSKA 

ENERGETYKA 

CIEPLNA Sp. z o. o., 

Skoczów

 2 130,4000

suma  2 130,4000

OGÓŁEM  2 130,4000

Opakowania z drewna150103R1Huta Łabędy S.A., 

Gliwice

 64,0330

suma  64,0330

OGÓŁEM  64,0330

Opakowania z drewna150103R1YS POLAND 

AUTOPARTS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ, 

Zabrze

 25,9900

suma  25,9900

OGÓŁEM  25,9900

Drewno170201R12PHU AT-TRANS 

Arkadiusz Tworek, 

Gliwice

 2,4000

suma  2,4000

OGÓŁEM  2,4000

Opakowania z drewna150103R1"AUTO-BOSS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA", 

BIELSKO-BIAŁA

 0,4800

suma  0,4800

OGÓŁEM  0,4800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Energetyka Cieplna 

Opolszczyzny S.A., 

Opole

 648,0000
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suma  648,0000

OGÓŁEM  648,0000

Opakowania z drewna150103R1PPHU SILPLAST Sp. z 

o.o., Ruda Śląska

 0,8800

suma  0,8800

OGÓŁEM  0,8800

Opakowania z drewna150103R1A.T.E. POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Wrocław

 0,0820

suma  0,0820

OGÓŁEM  0,0820

Opakowania z drewna150103R1JP FOAM 

MANUFACTURING SP. 

Z O.O., Żory

 54,8590

suma  54,8590

OGÓŁEM  54,8590

Żelazo i stal170405R11Zakład 

Energo-Mechaniczny 

Łabędy Sp. z o.o., 

Gliwice

 0,4500

suma  0,4500

OGÓŁEM  0,4500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ W 

KUŹNI RACIBORSKIEJ, 

Kuźnia Raciborska

 5,0000

suma  5,0000

OGÓŁEM  5,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Józef Kuchta, GOSTYŃ  0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,0400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5METALIZER ROBERT 

STAWIARSKI, 

CZĘSTOCHOWA

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Opakowania z drewna150103R1MATBUD Sp. z o. o., 

Będzin

 9,1500

suma  9,1500
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OGÓŁEM  9,1500

Opakowania z drewna150103R1Kreisel - Technika 

Budowlana Sp. z o.o., 

Poznań

 11,6200

suma  11,6200

OGÓŁEM  11,6200

Opakowania z drewna150103R1CEVA LOGISTICS 

POLAND Sp. z o.o., 

Bielsko-Biała

 17,8030

suma  17,8030

OGÓŁEM  17,8030

Opakowania z papieru i tektury150101R11DHL Express Poland 

Sp. z o. o., Warszawa

 4,0170

Opakowania z drewna150103  0,6570

suma  4,6740

OGÓŁEM  4,6740

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1Zakład Gospodarki 

Odpadami S.A., 

Bielsko-Biała

 1,1800

suma  1,1800

OGÓŁEM  1,1800

Opakowania z drewna150103R1"DAJAR" Sp. z o.o., 

Koszalin

 3,0000

suma  3,0000

OGÓŁEM  3,0000

Opakowania z drewna150103R1CSF POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ, 

Częstochowa

 18,3000

suma  18,3000

OGÓŁEM  18,3000

Opakowania z drewna150103R1Etisoft Sp. z o.o., 

Gliwice

 1,1500

suma  1,1500

OGÓŁEM  1,1500

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5IDEA 98 Sp. z o.o., 

Siemianowice Śląskie

 2 080,0000

suma  2 080,0000

OGÓŁEM  2 080,0000

Opakowania z drewna150103R1"MARRODENT" Sp. z 

o.o., Bielsko-Biała

 0,1850

suma  0,1850

OGÓŁEM  0,1850
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Opakowania z drewna150103R1Remondis Sp. z o.o., 

Warszawa

 6,3000

suma  6,3000

OGÓŁEM  6,3000

Opakowania z drewna150103R1"BOS Automotive 

Products POLSKA" 

Sp.z o.o., Tychy

 26,5800

suma  26,5800

OGÓŁEM  26,5800

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12ZAKŁAD ZIELENI I 

MAŁEJ 

ARCHITEKTURY,USŁU

GI 

TRANSPORTOWO-SPR

ZĘTOWE I 

OGÓLNOBUDOWLANE 

ALOJZY STRZEDUŁA, 

Pawłów

 120,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  110,0000

suma  230,0000

OGÓŁEM  230,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1SZEWCZYK DOROTA 

"STAMAR", Dąbrowa 

Górnicza

 0,0500

Opakowania z drewna150103  0,1000

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,1500

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1FIRMA 

HANDLOWO-USďż

˝UGOWA ANDRZEJ 

BAJOR, WANCERZÓW

 14,8200

Papier i tektura191201 51  0,0000

suma  14,8200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  3,6100

suma  3,6100

OGÓŁEM  18,4300

Odpadowe piaski i iły010409R14"SURO-WTÓR" Skup 

Surowców Wtórnych 

Handel Artykułami 

Przemysłowymi 

ZIENTEK IRENA, 

Łaziska Górne

 12,0000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  24,5800

Opakowania z papieru i tektury150101  1,7600

suma  38,3400

OGÓŁEM  38,3400

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222R11ALLCOMP Polska Sp. z 

o.o., Katowice

 0,0040

Opakowania z drewna150103  4,3295

Mieszaniny metali170407  0,0860

suma  4,4195

OGÓŁEM  4,4195

Opakowania z drewna150103R1MARTPOL Marta 

Brzozowska-Lipko, 

Warszawa

 0,0800

suma  0,0800

OGÓŁEM  0,0800

Opakowania z drewna150103R1"PRO-DYM S.C. - 

WYTWÓRNIA 

MUSZTARDY I 

MAJONEZU" 

KACPRZAK 

KRYSTYNA, MAZUREK 

JANUSZ, RUDA 

ŚLĄSKA

 1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2000

Odpady z kory i drewna030301R3FIRMA 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWA MUSTAF 

DENTAL S.C. 

SERGIUSZ ALBIŃSKI, 

MAGDALENA 

ALBIŃSKA, 

Częstochowa

 0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  0,4000

Opakowania z papieru i tektury150101R1"SAMPEX" Marek 

Stolorz, Chorzów

 0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,0150

Opakowania z drewna150103R1TOYO SEAL POLAND 

Sp. z o.o., Tychy

 30,0400

suma  30,0400
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OGÓŁEM  30,0400

Opakowania z drewna150103R1DÖLLKEN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Sosnowiec

 5,3500

suma  5,3500

OGÓŁEM  5,3500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PKP CARGOTABOR 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Warszawa

 143,9000

suma  143,9000

OGÓŁEM  143,9000

Opakowania z drewna150103R1P.H.U. JUMAT Sławomir 

Gil, Lgota Mokrzesz

 2,5000

Drewno170201  1,3330

suma  3,8330

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  214,1000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  0,4000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  0,7310

suma  215,2310

Opakowania z drewna150103R11  3,7240

Odpadowa papa170380  8,3500

suma  12,0740

OGÓŁEM  231,1380

Opakowania z drewna150103R1MEDICARE-GALENICA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, MYSŁOWICE

 0,4340

suma  0,4340

OGÓŁEM  0,4340

Żelazo i stal170405R5 "EL-MET" Ewelina  

Szewczyk, Tychy

 0,6800

suma  0,6800

OGÓŁEM  0,6800

Opakowania z drewna150103R1"POLMOTORS" Sp. z 

o.o., Mazańcowice

 81,0570
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suma  81,0570

OGÓŁEM  81,0570

Opakowania z drewna150103R1SGL CARBON POLSKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

Racibórz

 55,2400

suma  55,2400

OGÓŁEM  55,2400

Opakowania z drewna150103R12Cosmo Sp. z o.o., 

Kobiernice

 0,9000

suma  0,9000

OGÓŁEM  0,9000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108R14YASAI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Tarnowskie Góry

 1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R1P.I.-W. ATRONIK - 2 

S.C. Joanna Galas, 

Marek Galas, Bytom

 0,0100

suma  0,0100

OGÓŁEM  0,0100

Odpadowa papa170380R5MK EXPLOSION 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Warszawa

 138,0000

suma  138,0000

OGÓŁEM  138,0000

Drewno170201R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH I 

BYTOWYCH Sp. z o.o., 

GLIWICE

 373,1100

suma  373,1100

Drewno170201R11  36,6100

suma  36,6100

OGÓŁEM  409,7200

Opakowania z drewna150103R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"STAL - SERVICE" 

PIWOWARSKI JAN, 

ZAWIERCIE

 32,4990
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suma  32,4990

OGÓŁEM  32,4990

Opakowania z drewna150103R1Cooper Standard Polska 

Sp. z o.o., Bielsko-Biała

 14,2800

suma  14,2800

OGÓŁEM  14,2800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład Przetwórstwa 

Odpadów 

Przemysłowych i Usług 

Okołohutniczuch 

EKO-PRO-HUT Sp. z 

o.o., Gliwice

 71,3600

suma  71,3600

Żelazo i stal170405R11  0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  71,4600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁAD GÓRNICZY 

"SILTECH" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Zabrze

 1,9500

suma  1,9500

OGÓŁEM  1,9500

Opakowania z drewna150103R1ZAKŁADY CHEMICZNE 

"ORGANIKA-AZOT" 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

Jaworzno

 12,6500

Drewno170201  0,9000

suma  13,5500

Żelazo i stal170405R11  2,4550

suma  2,4550

OGÓŁEM  16,0050

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA W 

STRUMIENIU, Strumień

 163,3000

suma  163,3000

OGÓŁEM  163,3000

Opakowania z drewna150103R5BRUK-BET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, ŻABNO

 213,6800

suma  213,6800

OGÓŁEM  213,6800
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Opakowania z drewna150103R1CMC Poland Sp. z o.o., 

Zawiercie

 25,0250

suma  25,0250

OGÓŁEM  25,0250

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Spółdzielnia Mleczarska 

"Biel-ser" Bielsko-Biała, 

ROZTROPICE

 20,0000

suma  20,0000

Odpadowa serwatka020580R12  385,0000

suma  385,0000

OGÓŁEM  405,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5Zaskład 

Produkcyjno-Usługowy 

TELGAZ Sp. z o.o., 

KATOWICE

 570,0000

suma  570,0000

OGÓŁEM  570,0000

Opakowania z drewna150103R1SL POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, ŻORY

 2,7920

suma  2,7920

OGÓŁEM  2,7920

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁADY 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ S.A., 

Katowice

 1 127,0000

suma  1 127,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R12  615,0000

suma  615,0000

OGÓŁEM  1 742,0000

Opakowania z drewna150103R1FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA ERMAN 

GRZEGORZ 

PIERNIKARZ, 

Koziegłowy

 0,0900

suma  0,0900

OGÓŁEM  0,0900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5UBOJNIA DROBIU 

Władysław Prusiński, 

Zabrze

 1,5300

suma  1,5300
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OGÓŁEM  1,5300

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R3MAKARONY POLSKIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

RZESZÓW

 39,2810

suma  39,2810

OGÓŁEM  39,2810

Opakowania z drewna150103R1COGNOR S.A., Poraj  44,7800

suma  44,7800

OGÓŁEM  44,7800

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. 

z o.o., Bytom

 4 579,4200

suma  4 579,4200

OGÓŁEM  4 579,4200

Opakowania z drewna150103R1"SERTOP" Sp. z o.o., 

Tychy

 15,6320

suma  15,6320

OGÓŁEM  15,6320

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"SEST-LUVE-POLSKA" 

Sp. z o.o., Gliwice

 52,4390

Opakowania z drewna150103  27,3320

suma  79,7710

OGÓŁEM  79,7710

Opakowania z drewna150103R1LT PACK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Tarnowskie Góry

 7,5000

suma  7,5000

OGÓŁEM  7,5000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5FORTUM POWER AND 

HEAT POLSKA Sp. z 

o.o., WROCŁAW

 751,3170

suma  751,3170

OGÓŁEM  751,3170

Opakowania z drewna150103R1Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska, Bieruń

 28,0000

suma  28,0000

OGÓŁEM  28,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Mirosław Kozioł 

Spedycja Usługi 

Przewozowe 

Międzynarodowe, 

ŚWIERCZYNIEC

 0,0700
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suma  0,0700

OGÓŁEM  0,0700

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5TARBAU SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, TARNOWSKIE 

GÓRY

 60,0000

suma  60,0000

OGÓŁEM  60,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5KAMIENIARSTWO 

WRZOS BOGUSŁAWA I 

SŁAWOMIR WITALIS 

SPÓŁKA CYWILNA, 

Hażlach

 11,1000

suma  11,1000

OGÓŁEM  11,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R1PROGRES 

AUTOMATYKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Jastrzębie-Zdrój

 0,0230

suma  0,0230

OGÓŁEM  0,0230

Opakowania z drewna150103R1DHL Exel Supply Chain 

Sp. z.o.o., Warszawa

 19,8210

suma  19,8210

OGÓŁEM  19,8210

Opakowania z drewna150103R1"CATERPILLAR 

POLAND"SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, JANÓW LUBELSKI

 32,1400

suma  32,1400

OGÓŁEM  32,1400

Opakowania z drewna150103R1ELEA POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, PIASECZNO

 1,5000

suma  1,5000

OGÓŁEM  1,5000
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R1PPH "PAMADEX" Sp. 

Jawna  Franciszek 

Paszek, Danuta 

Paszek, Ligota

 153,4000

suma  153,4000

OGÓŁEM  153,4000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1NITROERG S.A., Bieruń  7,7600

Opakowania z drewna150103  97,8840

Drewno170201  0,4980

suma  106,1420

Żelazo i stal170405R4  1,5120

suma  1,5120

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5  456,2400

suma  456,2400

Żelazo i stal170405R11  0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  564,2940

Opakowania z drewna150103R1"EKO-OKNA" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, KORNICE

 133,3900

suma  133,3900

OGÓŁEM  133,3900

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5OGRODOWSKI 

TOMASZ TOMED, 

Dąbrowa Górnicza

 79,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  640,3360

suma  719,3360

OGÓŁEM  719,3360

Drewno170201R1POLSKA GRUPA 

GÓRNICZA S.A., 

Katowice

 402,6700

suma  402,6700

Drewno170201R5  160,4000

suma  160,4000

Drewno170201R11  163,9350

suma  163,9350

OGÓŁEM  727,0050

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5TAURON CIEPŁO SP.Z 

O.O., Katowice

 121,1200
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Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  15,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  105,0000

suma  241,1200

Drewno170201R11  0,7800

suma  0,7800

OGÓŁEM  241,9000

Opakowania z drewna150103R1ZANNINI POLAND  

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Czeladź

 2,2480

suma  2,2480

OGÓŁEM  2,2480

Opakowania z drewna150103R1BULTEN POLSKA S.A., 

Bielsko-Biała

 12,3540

Drewno170201  13,1070

suma  25,4610

OGÓŁEM  25,4610

Opakowania z drewna150103R1Nik-Pol Sp. z o.o., 

Bobrowniki

 1,3000

suma  1,3000

OGÓŁEM  1,3000

Drewno170201R1ARCELORMITTAL 

POLAND SPÓŁKA 

AKCYJNA oddział Huta 

Królewska, Chorzów

 12,0100

suma  12,0100

OGÓŁEM  12,0100

Opakowania z drewna150103R1Amber-Glass sp. z o.o., 

Chorzów

 4,7500

suma  4,7500

OGÓŁEM  4,7500

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5LAFARGE CEMENT 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

Małogoszcz

 10,0000

suma  10,0000

OGÓŁEM  10,0000
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Opakowania z drewna150103R1"JACQUET POLSKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Mysłowice

 5,5000

suma  5,5000

OGÓŁEM  5,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA COPY ART MAREK 

MORAWIEC, Cieszyn

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

Opakowania z drewna150103R1METALPOL 

WĘGIERSKA GÓRKA 

SP. Z O.O., Węgierska 

Górka

 18,8000

suma  18,8000

OGÓŁEM  18,8000

Opakowania z drewna150103R1BIMS PLUS FHH SP. z 

o.o. GÓRNY ŚLĄSK 

SP.KOMANDYTOWA, 

Przyszowice

 3,1000

suma  3,1000

OGÓŁEM  3,1000

Opakowania z drewna150103R1KONTAKT SIMON S.A. 

(dawniej FSE KONTAKT 

S.A.), 

Czechowice-Dziedzice

 6,2000

suma  6,2000

OGÓŁEM  6,2000

Opakowania z drewna150103R1DHL PARCEL POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Warszawa

 4,0250

suma  4,0250

OGÓŁEM  4,0250

Opakowania z papieru i tektury150101R1KOMOOR Ksawery 

Komór, Radzionków

 0,2000

Opakowania z drewna150103  0,0500

suma  0,2500

OGÓŁEM  0,2500
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład Handlowy ALTEX 

Leszek Kowalski, 

Popów

 0,9600

suma  0,9600

OGÓŁEM  0,9600

Opakowania z drewna150103R1"CARREFOUR 

POLSKA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Warszawa

 34,6000

suma  34,6000

OGÓŁEM  34,6000

Opakowania z drewna150103R1LENTEX S.A., Lubliniec  7,7000

suma  7,7000

OGÓŁEM  7,7000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5MIEJSKA SPÓŁKA 

SKO-EKO Sp. z o.o. 

(dawniej Zakład Usług 

Komunalnych w 

Skoczowie), SKOCZÓW

 1,6500

suma  1,6500

OGÓŁEM  1,6500

Drewno170201R1ZAKŁAD 

REMONTOWO-BUDOW

LANY 

DEKARSKO-BLACHAR

SKI KRZYSZTOF 

FRANIEL, CHORZÓW

 22,0100

suma  22,0100

Żelazo i stal170405R11  4,7500

suma  4,7500

OGÓŁEM  26,7600

Opakowania z drewna150103R1SMART SOLUTION 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Jankowice

 1,1000

suma  1,1000

OGÓŁEM  1,1000

Gruz ceglany170102R5Market Metal, Łazy  219,8000

suma  219,8000

OGÓŁEM  219,8000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5FERMA DROBIU 

ARKADIUSZ BUREK, 

Krzyżanowice

 8,0000

suma  8,0000

OGÓŁEM  8,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SERWIS OGUMIENIA 

s.c. Olszewski Łukasz, 

Olszewski Grzegorz, 

Siemianowice Śląskie

 0,0980

suma  0,0980

OGÓŁEM  0,0980

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Zakład "AGA" Sp. j. 

Bogdan Śmierzchalski, 

Marek Śmierzchalski, 

Tadeusz Czaja, 

Pisarzowice

 0,7900

suma  0,7900

OGÓŁEM  0,7900

Opakowania z drewna150103R1TALMEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Jaworzno

 0,6000

suma  0,6000

OGÓŁEM  0,6000

Opakowania z drewna150103R1PANELTECH SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Chorzów

 422,0000

suma  422,0000

OGÓŁEM  422,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1SPÓŁDZIELNIA"SAMOP

OMOC" 

JASIENICA-JAWORZE, 

Jasienica

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

Żelazo i stal170405R11F.P.H.U. - DOMAR JAN 

BANDAREK, 

Jastrzębie-Zdrój

 0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0050

Opakowania z drewna150103R1MARCO Sp. z o.o., 

Gliwice

 0,3000
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suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5FIRMA HANDLOWA 

TRANSBUD - WULKAN 

WSZOŁA ZDZISŁAW, 

Preczów

 16 391,8300

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  21 101,8900

suma  37 493,7200

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji 

niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

070180R10  53,2800

suma  53,2800

OGÓŁEM  37 547,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5P.U.H."RADAN" 

Radosław Buchta, 

Skoczów

 213,6800

suma  213,6800

OGÓŁEM  213,6800

Opakowania z drewna150103R1DB Schenker Sp. z o.o., 

Warszawa

 21,5760

suma  21,5760

OGÓŁEM  21,5760

Opakowania z drewna150103R1TNT EXPRESS 

WORLDWIDE 

(POLAND) SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Warszawa

 0,0300

suma  0,0300

OGÓŁEM  0,0300

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5DROBNY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

Krzyżanowice

 1 934,6800

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 

07

170508  543,2500

suma  2 477,9300

OGÓŁEM  2 477,9300

Opakowania z drewna150103R1JAWO Sp. z o.o., 

Częstochowa

 0,4550

suma  0,4550
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OGÓŁEM  0,4550

Opakowania z drewna150103R1"WEILANDT 

ELEKTRONIK" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Tarnowskie Góry

 0,3250

suma  0,3250

OGÓŁEM  0,3250

Opakowania z drewna150103R1LINEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, CZĘSTOCHOWA

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

Opakowania z drewna150103R1Huta Pokój S.A., Ruda 

Śląska

 5,4000

suma  5,4000

OGÓŁEM  5,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład Produkcyjno - 

Handlowy "PTAK" Józef 

Ptak, Więcki

 5,6000

suma  5,6000

OGÓŁEM  5,6000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5TAURON 

DYSTRYBUCJA 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

KRAKÓW

 17,8000

suma  17,8000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12  38,0200

suma  38,0200

OGÓŁEM  55,8200

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R11Zakłady Wielobranżowe 

"KOLMER" Ryszard 

Kicka, Piekary Śląskie

 5,8900

Drewno170201  4,4140

suma  10,3040

OGÓŁEM  10,3040

Opakowania z papieru i tektury150101R11MARK-TRANS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ, 

Krzepice

 0,0810

suma  0,0810
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OGÓŁEM  0,0810

Opakowania z drewna150103R1DYNAPAC SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Katowice

 1,6260

suma  1,6260

OGÓŁEM  1,6260

Opakowania z drewna150103R1GRUPA EXLAK S.C. 

K.SZYMURA, 

B.SZYMURA, 

SOŚNICOWICE

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R11Spółdzielnia Handlowa, 

Pszczyna

 0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  0,4000

Opakowania z drewna150103R1JAS-FBG S.A., 

Katowice

 3,4600

suma  3,4600

OGÓŁEM  3,4600

Opakowania z drewna150103R1TEKTURA 

OPAKOWANIA PAPIER   

"TOP"  S A, Tychy

 41,5950

suma  41,5950

OGÓŁEM  41,5950

Opakowania z drewna150103R1Daedong System Poland 

Sp. z o.o., Cieszyn

 0,3500

suma  0,3500

OGÓŁEM  0,3500

Opakowania z papieru i tektury150101R1DOZA BOGDAN 

KOWALIK, 

MAZAŃCOWICE

 0,0300

suma  0,0300

OGÓŁEM  0,0300

Opakowania z papieru i tektury150101R1TOPVALLEY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Łodygowice

 0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,0500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ALUMERO METAL 

COMPONENTS sp. z 

o.o., Chorzów

 0,0710
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Opakowania z drewna150103  26,7000

suma  26,7710

OGÓŁEM  26,7710

Opakowania z drewna150103R1"ATLAS COPCO 

POLSKA" SPÓŁKA Z 

O.O., SĘKOCIN NOWY

 0,1600

suma  0,1600

OGÓŁEM  0,1600

Opakowania z drewna150103R1INSTYTUT CERAMIKI I 

MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH, 

Warszawa

 1,5000

suma  1,5000

OGÓŁEM  1,5000

Opakowania z drewna150103R1TESKO STEEL Sp. z 

o.o., Rybnik

 0,5100

suma  0,5100

OGÓŁEM  0,5100

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5AGRO GOBARTO Sp. 

z.o.o. (dawniejAGRO 

-DUDA    Sp. z o.o.), 

Jutrosin

 1,8000

suma  1,8000

OGÓŁEM  1,8000

Opakowania z drewna150103R1Primex sp. z o.o., 

Chorzów

 1,6590

suma  1,6590

OGÓŁEM  1,6590

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PKP Energetyka S.A, 

Warszawa

 408,6000

Drewno170201  0,1000

suma  408,7000

OGÓŁEM  408,7000

Opakowania z papieru i tektury150101R1FABRYKA "WIERTŁA 

BAILDON" SPÓŁKA 

AKCYJNA, Katowice

 0,1990

Opakowania z drewna150103  0,5160

suma  0,7150

OGÓŁEM  0,7150

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Spółdzielnia 

Mieszkaniowa "ROW", 

Wodzisław Śląski

 5,5970

suma  5,5970
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OGÓŁEM  5,5970

Drewno170201 41R1TRAKT SP. Z O.O., 

Gliwice

 4,0000

suma  4,0000

OGÓŁEM  4,0000

Opakowania z drewna150103R1POLWAX S.A (dawniej 

Polwax Sp.z o.o), Jasło

 15,7800

suma  15,7800

OGÓŁEM  15,7800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5KRISMET KRZYSZTOF 

JAGIELSKI, 

TARNOWSKIE GÓRY

 0,0700

Odzież200110  0,0500

suma  0,1200

OGÓŁEM  0,1200

Opakowania z papieru i tektury150101R1SILA POLAND Sp.z 

o.o., Częstochowa

 0,0120

Opakowania z drewna150103  29,6240

suma  29,6360

OGÓŁEM  29,6360

Opakowania z drewna150103R1PREFABED Sp. z o.o. 

Sp. komandytowa, 

Bielsko-Biała

 7,9500

suma  7,9500

OGÓŁEM  7,9500

Opakowania z drewna150103R1Spółdzielnia "Pokój", 

Bielsko Biała

 7,0100

suma  7,0100

OGÓŁEM  7,0100

Odchody zwierzęce020106 7R10"DROBEK 2000" Sp. z 

o.o., Mazańcowice 57

 1 915,0000

suma  1 915,0000

OGÓŁEM  1 915,0000

Opakowania z drewna150103R1DORA-FOOD SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

Chorzów

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PATOKA INDUSTRIES 

Ltd Sp. z o.o., Ciasna

 1,1000
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Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  315,4800

suma  316,5800

OGÓŁEM  316,5800

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zakład Budowlany 

Kazimierz Orman, 

Zawiercie

 124,3000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  80,0000

suma  204,3000

OGÓŁEM  204,3000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5OMEGA - ZAKŁAD 

SIECI WODNO - 

KANALIZACYJNYCH 

IRZYK JAROSŁAW, 

Ruda Śląska

 50,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  60,0000

suma  110,0000

OGÓŁEM  110,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Tomasz Mrozek, 

Mechanika - 

Blacharstwo, Siedliska

 0,0300

suma  0,0300

OGÓŁEM  0,0300

Opakowania z papieru i tektury150101R1Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"AGRO-MAS" Sp. z 

o.o., Sierakowice

 0,2000

suma  0,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  17,6000

suma  17,6000

OGÓŁEM  17,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R1WAELZHOLZ POLSKA 

sp. z o.o. (dawniej: 

THEIS POLSKA sp. z 

o.o.), Gliwice

 0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,1500

Opakowania z drewna150103R1Fabryka Przewodów 

Energetycznych S.A., 

Będzin

 77,8600
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suma  77,8600

OGÓŁEM  77,8600

Opakowania z drewna150103R1Constantia ColorCap Sp. 

z o.o., Jejkowice

 8,5780

suma  8,5780

OGÓŁEM  8,5780

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

WODOCIĄGOWEJ, 

ORNONTOWICE

 380,0000  2,3000

suma  380,0000  2,3000

OGÓŁEM  380,0000  2,3000

Opakowania z drewna150103R12FRESH LOGISTICS 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Robakowo

 2,3200

suma  2,3200

OGÓŁEM  2,3200

Drewno170201R1MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ SP. z 

o.o., SIEMIANOWICE 

ŚLĄSKIE

 13,4000

suma  13,4000

OGÓŁEM  13,4000

Żelazo i stal170405R5AQUA S.A., 

Bielsko-Biała

 0,7400

suma  0,7400

OGÓŁEM  0,7400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Zakład Gospodarki 

Komunalnej Gminy 

Mstów, Mstów

 98,1000  10,8000

suma  98,1000  10,8000

OGÓŁEM  98,1000  10,8000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R11KR CENTER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Wodzisław Śląski

 9,5000

suma  9,5000

OGÓŁEM  9,5000
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R14Skanska S.A., 

Warszawa

 24,4000

suma  24,4000

OGÓŁEM  24,4000

Opakowania z drewna150103R1TENNECO SILESIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, 

Czerwionka-Leszczyny

 5,1200

suma  5,1200

OGÓŁEM  5,1200

Opakowania z drewna150103R1Trelleborg Sealing 

Solutions Polska Sp. z 

o.o., Warszawa

 9,4900

suma  9,4900

OGÓŁEM  9,4900

Opakowania z drewna150103R1"Sanit-Trans" Sp. z o.o., 

MIĘDZYRZECZE 

GÓRNE

 0,5000

suma  0,5000

Opakowania z drewna150103R12  222,1150

suma  222,1150

OGÓŁEM  222,6150

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10PRODUKCJA I USŁUGI 

MŁYNARSKIE 

ARKADIUSZ 

MUSZALIK, Rydułtowy

 12,1000

suma  12,1000

OGÓŁEM  12,1000

Opakowania z drewna150103R1Przedsiębiorstwo 

Inżynierii Drogowej 

DROG-MOL Wiesław 

Molik, Pyrzowice

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R11HUF POLSKA Sp.zo.o, 

Tychy

 0,0230

Żelazo i stal170405  0,2000

suma  0,2230

OGÓŁEM  0,2230
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Drewno170201R1ZAKŁAD REMONTOWO 

BUDOWLANY - 

DEKARSTWO 2 - 

SEBASTIAN 

KOPERNACKI, Bytom

 42,7100

suma  42,7100

Żelazo i stal170405R11  4,0200

suma  4,0200

OGÓŁEM  46,7300

Opakowania z drewna150103R1GÓRAŻDŻE CEMENT 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

CHORULA

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Opakowania z drewna150103R1LWW ŚLĄSKA Sp. z 

o.o., 

Czechowice-dziedzice

 35,7850

suma  35,7850

OGÓŁEM  35,7850

Opakowania z drewna150103R1REMONDIS Górny 

Śląsk Sp. z o.o., Ruda 

Śląska

 3,0000

suma  3,0000

OGÓŁEM  3,0000

Opakowania z drewna150103R1ELGÓR + HANSEN 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

CHORZÓW

 0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  0,4000

Opakowania z drewna150103R1TRW BRAKING 

SYSTEMS POLSKA Sp. 

z o.o., Gliwice

 92,6420

suma  92,6420

OGÓŁEM  92,6420

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SPOŁEM Powszechna 

Spółdzielnia Spożywców 

Jedno¶ć, Częstochowa

 6,5000

suma  6,5000

OGÓŁEM  6,5000

Drewno170201R1 FAKTORIA AB Sp. z 

o.o., Golasowice

 22,0000

suma  22,0000

OGÓŁEM  22,0000
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3SOMA Sp. z o.o., Tychy  42,0000

suma  42,0000

OGÓŁEM  42,0000

Opakowania z drewna150103R1ŚRUBENA UNIA S.A., 

Żywiec

 21,8050

suma  21,8050

Żelazo i stal170405R11  0,6410

suma  0,6410

OGÓŁEM  22,4460

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R3Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne w 

Koniecpolu Sp. z o.o., 

Koniecpol

 239,0000

suma  239,0000

OGÓŁEM  239,0000

Opakowania z drewna150103R1KPRM 

INFRASTRUKTURA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Jaworzno

 0,9000

suma  0,9000

OGÓŁEM  0,9000

Opakowania z drewna150103R1HANSA-TEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Częstochowa

 108,3460

suma  108,3460

OGÓŁEM  108,3460

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5Główny Instytut 

Górnictwa, Katowice

 0,3230

suma  0,3230

OGÓŁEM  0,3230

Opakowania z drewna150103R1ZAKŁADY 

PRODUKCYJNE B-D 

S.A ( dawniej ZAKŁADY 

PRODUKCYJNE B-D 

WITOLD BRODZIK 

SPÓŁKA JAWNA), 

Zawiercie

 3,2000

suma  3,2000
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Opakowania z papieru i tektury150101R12  0,6000

suma  0,6000

OGÓŁEM  3,8000

Odpadowa tkanka zwierzęca020202R12PROMOCJA UBOJNIA 

DROBIU SNOPEK 

MĘCIK SPÓŁKA 

JAWNA, ZAWIERCIE

 112,0400

suma  112,0400

OGÓŁEM  112,0400

Opakowania z drewna150103R1INSTYTUT BADAŃ I 

ROZWOJU 

MOTORYZACJI 

BOSMAL Sp. z o.o., 

Bielsko-Biała

 2,5000

suma  2,5000

OGÓŁEM  2,5000

Drewno170201R1ZAKŁAD 

REMONTOWO-BUDOW

LANY WITOLD 

ORZECHOWSKI, Bytom

 2,2000

suma  2,2000

Żelazo i stal170405R11  0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  2,6000

Drewno170201R1POOR S.A (Dawniej 

BILFINGER 

INFRASTRUCTURE 

SPÓŁKA AKCYJNA), 

WARSZAWA

 65,4000

suma  65,4000

OGÓŁEM  65,4000

Opakowania z drewna150103R1BGH Polska Sp. z o.o., 

Katowice

 7,0400

suma  7,0400

Żelazo i stal170405R11  0,3100

suma  0,3100

OGÓŁEM  7,3500

Drewno170201R1TAURON WYDOBYCIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

Jaworzno

 13,6000

suma  13,6000

OGÓŁEM  13,6000
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Opakowania z drewna150103R1FABRYKA 

OBRABIAREK 

"RAFAMET" SPÓŁKA 

AKCYJNA, Kuźnia 

Raciborska

 1,7100

Drewno170201  0,3500

suma  2,0600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  303,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  0,0000

suma  303,0000

OGÓŁEM  305,0600

Odpady metalowe020110R11CEMEX Polska Sp. z 

o.o. (dawniej RMC 

Polska Sp. z o.o.), 

Warszawa

 0,0300

Drewno170201  33,7500

suma  33,7800

OGÓŁEM  33,7800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5MORAŃSKI TOMASZ 

M.TUNER, Racibórz

 0,0700

suma  0,0700

OGÓŁEM  0,0700

Żelazo i stal170405R11SCHOLZ Polska Sp. z 

o.o. ( dawniej SIGRA ), 

Będzin

 1,6230

suma  1,6230

OGÓŁEM  1,6230

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5TRAKCJA PRKII 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa

 7 227,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  28 635,0000

suma  35 862,0000

OGÓŁEM  35 862,0000

Drewno170201R1ZAKŁAD REMONTOWO 

BUDOWLANY 

DEKARSKO 

BLACHARSKI MARIUSZ 

FRANIEL, Bytom

 13,3600

suma  13,3600

Żelazo i stal170405R11  2,8100
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suma  2,8100

OGÓŁEM  16,1700

Opakowania z papieru i tektury150101R1Biar Beauty Group, 

Katowice

 0,0180

suma  0,0180

OGÓŁEM  0,0180

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5Miejski Zakład 

Energetyki Cieplnej 

"EKOTERM" Sp. z o.o., 

Żywiec

 2 546,8300

suma  2 546,8300

OGÓŁEM  2 546,8300

Opakowania z papieru i tektury150101R1Piekarstwo-Ciastkarstwo 

Paweł Lipa, Katowice

 0,1890

suma  0,1890

OGÓŁEM  0,1890

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Oczyszczalnia Ścieków 

Świerklany, Świerklany

 280,0000  46,7000

suma  280,0000  46,7000

OGÓŁEM  280,0000  46,7000

Opakowania z drewna150103R1 BRICOMAN POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Warszawa

 2,7000

suma  2,7000

OGÓŁEM  2,7000

Opakowania z drewna150103R1LOTOS Oil S.A., 

Gdańsk

 55,7400

suma  55,7400

OGÓŁEM  55,7400

Opakowania z drewna150103R1PPHU DREW-TRANS 

Zofia Pośpiech-Kibiłko, 

SOSNOWIEC

 0,2300

suma  0,2300

OGÓŁEM  0,2300

Opakowania z papieru i tektury150101R1Samodzielny Publiczny 

Szpital Kliniczny im.A. 

Mielęckiego Śląskiego 

Uniwersytetu 

Medycznego w 

Katowicach, KATOWICE

 3,4200

suma  3,4200
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OGÓŁEM  3,4200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"RAMETA" 

SPÓŁDZIELNIA 

MEBLARSKA ZAKŁAD 

PRACY CHRONIONEJ, 

Racibórz

 36,3000

suma  36,3000

OGÓŁEM  36,3000

Opakowania z papieru i tektury150101R1KONKO SPÓŁKA 

AKCYJNA, 

MYSŁOWICE

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Opakowania z drewna150103R1Garbarnia "Szczakowa" 

S.A., Jaworzno

 102,3400

suma  102,3400

OGÓŁEM  102,3400

Opakowania z drewna150103R1PHU "PLUTON" 

ROBERT PIECHA, 

ZABRZE

 15,0000

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  64,8500

suma  79,8500

OGÓŁEM  79,8500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PW "RADEX" Sp.  z 

o.o., Bielsko-Biała

 26,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  1 987,0000

suma  2 013,0000

OGÓŁEM  2 013,0000

Drewno170201R1ZAKŁAD 

PROJEKTOWANIA I 

REALIZACJI 

INWESTYCJI "STALEX" 

RYSZARD 

OLEŚ-ADAMIECKI, 

Bielsko-Biała

 0,4500

suma  0,4500

OGÓŁEM  0,4500

Opakowania z drewna150103R1"PTS Plast - 

Smereczek" Sp. J., 

Ornontowice

 2,6000

suma  2,6000

OGÓŁEM  2,6000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PPHU Garbarstwo Skór 

bez Włosa Leszek 

Leśniak, Bieruń

 0,7000

suma  0,7000

OGÓŁEM  0,7000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SFW Energia Sp. z o.o. 

Zakład Ciepłowniczy 

Gliwice, Gliwice

 290,8000

suma  290,8000

OGÓŁEM  290,8000

Opakowania z drewna150103R1APERAM STAINLESS 

SERVICES & 

SOLUTIONS POLAND 

SP. Z O.O., 

Siemianowice Śląskie

 15,0200

suma  15,0200

OGÓŁEM  15,0200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5DOMBUD SP. Z O.O., 

WARSZOWICE

 780,8000

suma  780,8000

OGÓŁEM  780,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Elektrolux Poland Sp. z 

o.o., Warszawa

 0,1000

Opakowania z drewna150103  27,8000

suma  27,9000

OGÓŁEM  27,9000

Opakowania z drewna150103R1KOMAGRA  Sp. z o.o., 

Warszawa

 1,1000

Drewno170201  0,2000

suma  1,3000

OGÓŁEM  1,3000

Opakowania z drewna150103R3WZD Sp. z o.o., 

Pszczyna

 0,1600

suma  0,1600

OGÓŁEM  0,1600

Tworzywa sztuczne160119R1INTER ROPE S.C. 

KAPUSTKA WIESŁAW, 

PATALAS KRZYSZTOF, 

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 0,0530

suma  0,0530

OGÓŁEM  0,0530

Opakowania z drewna150103R1NEMAK POLAND Sp. z 

o.o., Bielsko-Biała

 4,1040
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suma  4,1040

Żelazo i stal170405R11  0,3800

suma  0,3800

OGÓŁEM  4,4840

Opakowania z drewna150103R1SUEZ POŁUDNIE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ, 

Częstochowa

 14,9400

suma  14,9400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  2,4800

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  478,7000

Gruz ceglany170102  103,1600

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  35,8200

Drewno170201  48,9000

suma  669,0600

OGÓŁEM  684,0000

Opakowania z drewna150103R1INTECHO 

MAŁGORZATA 

KLIŚ-MENCFEL, 

Bielsko-Biała

 0,1250

suma  0,1250

OGÓŁEM  0,1250

Opakowania z drewna150103R11FIRMA ART Sp. z o.o. 

Sp.k., Bielsko-Biała

 0,8300

suma  0,8300

OGÓŁEM  0,8300

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R12Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., 

Zawiercie

 190,1000

suma  190,1000

OGÓŁEM  190,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

MAKOWIE, Maków

 2,1000

suma  2,1000

OGÓŁEM  2,1000
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Drewno170201R1"BUD-MAR" ZAKŁAD 

OGÓLNOBUDOWLANY 

JERZY PSZONKA, Ruda 

Śląska

 26,8000

suma  26,8000

Żelazo i stal170405R11  8,6000

suma  8,6000

OGÓŁEM  35,4000

Opakowania z drewna150103R1ALBA Miejskie 

Przedsiębiortswo 

Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o., Dąbrowa 

Górnicza

 1,6000

suma  1,6000

OGÓŁEM  1,6000

Opakowania z drewna150103R1P.P.H.U. EURO-MIX  

Sp. z.o.o., Żory

 4,4600

suma  4,4600

OGÓŁEM  4,4600

Opakowania z drewna150103R1COVERIS RIGID 

POLSKA SP. Z O.O., 

Siemianowice Ślaskie

 13,7000

suma  13,7000

OGÓŁEM  13,7000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Odlewnia Staliwa 

"ŁABĘDY" Sp. z o.o., 

Gliwice

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

Opakowania z drewna150103R1REMONDIS Tarnowskie 

Góry Sp. z o.o., 

Tarnowskie Góry

 38,0200

suma  38,0200

OGÓŁEM  38,0200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1P.H.U. ALBUD Kocoń 

Aleksander, Rajcza

 46,0000

suma  46,0000

OGÓŁEM  46,0000

Drewno170201R1WĘGLOKOKS KRAJ 

Sp. z o.o., Piekary 

Śląskie

 22,5000

suma  22,5000

OGÓŁEM  22,5000
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Opakowania z drewna150103R11INTERNATIONAL WIRE 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Dąbrowa Górnicza

 15,5160

suma  15,5160

OGÓŁEM  15,5160

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5Maksymowicz Andrzej 

FHU MAX-TRANS, 

OLKUSZ

 478,8900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  14 233,2200

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  5 945,9200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  143,5400

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  65,0000

suma  20 866,5700

OGÓŁEM  20 866,5700

Opakowania z drewna150103R1BUDTOR BESTWINA 

Sp z o.o. Spółka 

Komandytowa, Bestwina

 16,1420

suma  16,1420

OGÓŁEM  16,1420

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Ferma Drobiu  Paweł 

Burek, Krzyżanowice

 10,0000

suma  10,0000

OGÓŁEM  10,0000

Opakowania z drewna150103R1ALUPROF S.A. (dawniej 

Metalplast Bielsko s.a.), 

Bielsko-Biała

 26,8200

suma  26,8200

OGÓŁEM  26,8200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R1Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami 

CORTEX-II Sp. z o.o., 

Czeladź

 15,1090

suma  15,1090

OGÓŁEM  15,1090

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R1Wentylatory 

"WENTECH"Sp.Z O.O., 

Imielin

 0,6160

suma  0,6160
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OGÓŁEM  0,6160

Opakowania z papieru i tektury150101R11SERVO COOL Sp. z 

o.o., Pszczyna

 0,3500

suma  0,3500

OGÓŁEM  0,3500

Opakowania z drewna150103R1NICROMETAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, TORUŃ

 5,7340

suma  5,7340

OGÓŁEM  5,7340

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1CTL HALDEX S.A., 

Sosnowiec

 0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,0500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1HAGS POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Sosnowiec

 45,6000

suma  45,6000

Opakowania z drewna150103R11  13,7200

suma  13,7200

OGÓŁEM  59,3200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Jastrzębska Spółka 

Węglowa S.A., 

Jastrzębie Zdrój

 23,3000

Drewno170201  819,8000

suma  843,1000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3  0,2350

suma  0,2350

Opakowania z drewna150103R5  56,2400

Drewno170201  229,8200

Żelazo i stal170405  0,1000

suma  286,1600

Żelazo i stal170405R11  0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  1 129,9950
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Opakowania z papieru i tektury150101R1A) Specjalistyczny 

Zakład Ochrony 

Środowiska "EKO-TOX" 

JAN SKIPIRZEPA 

B)EKO-TOX S.C. MARIA 

SKIPIRZEPA I JAN 

SKIPIRZEPA, Nędza

 0,0480

suma  0,0480

OGÓŁEM  0,0480

Opakowania z papieru i tektury150101R1TRANSPORT 

TOWAROWY 

EKSPORT-IMPORT 

"MARZOLL" MARZOLL 

MIROSŁAW, CIESZYN

 0,7500

suma  0,7500

OGÓŁEM  0,7500

Opakowania z drewna150103R1ANEKS POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą" SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

JAWORZNO

 6,0000

suma  6,0000

OGÓŁEM  6,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R10Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Okręgu 

Częstochowskiego S. 

A., Częstochowa

 1 906,0000

suma  1 906,0000

OGÓŁEM  1 906,0000

Opakowania z drewna150103R1BROWAR ZAPANBRAT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

Żywiec

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000
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Opakowania z drewna150103R1PLASMA SYSTEM 

SPÓŁKA AKCYJNA, M. 

SIEMIANOWICE 

ŚLĄSKIE

 0,1450

suma  0,1450

OGÓŁEM  0,1450

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁADY AZOTOWE 

CHORZÓW SA, 

Chorzów

 126,2000

suma  126,2000

OGÓŁEM  126,2000

Opakowania z drewna150103R1NKT CABLES S.A., 

Warszowice

 150,6000

suma  150,6000

OGÓŁEM  150,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5WRAZIDŁO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Sumina

 1,1400

suma  1,1400

OGÓŁEM  1,1400

Opakowania z drewna150103R1Messer Polska Sp. z 

o.o., Chorzów

 0,5700

suma  0,5700

OGÓŁEM  0,5700

Opakowania z drewna150103R1PLASTIC 

COMPONENTS AND 

MODULES POLAND 

S.A. (ERSI), Sosnowiec

 26,3000

suma  26,3000

OGÓŁEM  26,3000

Opakowania z papieru i tektury150101R1PPH EKO-ŚWIAT 

Jarosław Śliwakowski, 

Kłomnice

 0,6000

Opakowania z drewna150103  16,0000

suma  16,6000

OGÓŁEM  16,6000

Opakowania z drewna150103R1Johnson Electric Poland 

Sp. z o.o., Będzin

 2,7660

suma  2,7660

OGÓŁEM  2,7660
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Drewno170201R1ZAKŁAD REMONTOWO 

BUDOWLANY-DEKARS

TWO - Krzysztof 

Kopernacki, Tarnowskie 

Góry

 5,4400

suma  5,4400

Żelazo i stal170405R11  0,4500

suma  0,4500

OGÓŁEM  5,8900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5FERMA DROBIU 

URSZULA BUREK, 

Krzyżanowice

 11,0000

suma  11,0000

OGÓŁEM  11,0000

Drewno170201R1Przedsiębiorstwo 

"TRAMP" J.J. Mikusz 

Sp.j., Zabrze

 0,8900

suma  0,8900

OGÓŁEM  0,8900

Opakowania z papieru i tektury150101R1GASCONTROL 

POLSKA SP. z o.o., 

Suszec

 0,1500

Opakowania z drewna150103  0,1800

suma  0,3300

OGÓŁEM  0,3300

Żelazo i stal170405R1PRIMO PROFILE Sp. z 

o.o., Żory

 0,0640

suma  0,0640

OGÓŁEM  0,0640

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R11AL-CON SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Rybnik

 8,0000

suma  8,0000

OGÓŁEM  8,0000

Opakowania z drewna150103R1EKOMAX Sp. z o.o., 

Gliwice

 18,5630

Drewno170201  1,6000

suma  20,1630

Opakowania z papieru i tektury150101R11  1,0150

suma  1,0150

OGÓŁEM  21,1780

4338



Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA W 

KORNICY, Kornice

 1,4000

suma  1,4000

OGÓŁEM  1,4000

Drewno170201R1Re Alloys Sp. z o.o., 

Łaziska Górne

 46,8000

suma  46,8000

OGÓŁEM  46,8000

Aluminium170402R11POLCOPPER SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, PRZYSIEKA 

POLSKA

 0,0350

Żelazo i stal170405  0,1570

suma  0,1920

OGÓŁEM  0,1920

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12FIRMA REMONTOWO - 

BUDOWLANA JERZY 

BANDURSKI, Kuźnia 

Raciborska

 49,0000

Gruz ceglany170102  96,0000

suma  145,0000

OGÓŁEM  145,0000

Opakowania z drewna150103R1Superhobby Market 

Budowlany Sp. z o.o., 

Warszawa

 7,5200

suma  7,5200

Opakowania z drewna150103R11  10,2690

suma  10,2690

OGÓŁEM  17,7890

Opakowania z papieru i tektury150101R1Ceramika Pilch Sp. z 

o.o. Sp. k., Jasienica

 0,2450

Opakowania z drewna150103  23,5390

suma  23,7840

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R5  31,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  23,0000

suma  54,0000

Drewno170201R11  0,0600
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Żelazo i stal170405  0,1600

suma  0,2200

OGÓŁEM  78,0040

Opakowania z drewna150103R1GALICJA Sp. z  o.o., 

BRZEŹNICA

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Opakowania z papieru i tektury150101R1EKO-TOX S.C. MARIA 

SKIPIRZEPA I JAN 

SKIPIRZEPA, BABICE

 0,0550

suma  0,0550

OGÓŁEM  0,0550

Opakowania z drewna150103R1RABEN LOGISTICS 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Robakowo

 34,5320

suma  34,5320

OGÓŁEM  34,5320

Opakowania z drewna150103R1Fabryka Pił i Narzędzi 

"WAPIENICA" Sp. z 

o.o., Bielsko-Biała

 4,8800

suma  4,8800

Żelazo i stal170405R11  0,2180

suma  0,2180

OGÓŁEM  5,0980

Opakowania z drewna150103R1SHILOH INDUSTRIES 

Sp. z o.o., Bielsko-Biała

 0,2400

suma  0,2400

OGÓŁEM  0,2400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R2GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" W 

LELOWIE, Lelów

 6,5000

suma  6,5000

OGÓŁEM  6,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc Chłopska, 

Brenna

 7,8000

suma  7,8000

OGÓŁEM  7,8000

4340



Opakowania z drewna150103R1STENA RECYCLING 

Sp.  z o.o., Warszawa

 13,2810

suma  13,2810

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5  29,5600

suma  29,5600

OGÓŁEM  42,8410

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5ENERGOKON-PLUS 

Sp. z o. o., Sosnowiec

 842,0000

Odpadowa papa170380  2,3000

suma  844,3000

OGÓŁEM  844,3000

Opakowania z drewna150103R1ZETA PRO OFFICE 

S.A., Katowice

 8,5270

suma  8,5270

OGÓŁEM  8,5270

Opakowania z papieru i tektury150101R1PIEKARNIA GARUS 

SŁAWOMIR, Wyry

 1,9000

suma  1,9000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,6000

suma  0,6000

OGÓŁEM  2,5000

Drewno170201R5PONY AUTO-POLSKA 

GRZEGORZ SZWEJ, 

Katowice

 2,5400

suma  2,5400

OGÓŁEM  2,5400

Opakowania z papieru i tektury150101R1RAVI Sp. z o.o., 

BRZEŹNICA 594a

 0,3500

suma  0,3500

OGÓŁEM  0,3500

Opakowania z papieru i tektury150101R11Shell Polska Sp. z o.o., 

Warszawa

 7,9510

suma  7,9510

OGÓŁEM  7,9510

Opakowania z drewna150103R1LOTOS  ASFALT  Sp. z 

o.o., Gdańsk

 11,6600

suma  11,6600

OGÓŁEM  11,6600

Opakowania z drewna150103R1PTS ALBA Sp. z o.o., 

Chorzów

 40,2000
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suma  40,2000

OGÓŁEM  40,2000

Drewno170201R12Przedsiebiorstwo 

Spedycyjno - 

Transportowe Transgór 

S.A., Rybnik

 51,4000

suma  51,4000

OGÓŁEM  51,4000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5BRUKI TRAWIŃSKI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, RACIBÓRZ

 490,0000

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05170506  240,0000

suma  730,0000

OGÓŁEM  730,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5STRABAG 

INFRASTRUKTURA 

POŁUDNIE Sp. z o.o. 

(HEILIT + WOERNER 

Sp. z o.o.), WYSOKA

 450,0000

suma  450,0000

OGÓŁEM  450,0000

Żelazo i stal170405R11BEL-POL Sp. z o.o., 

ŚWIDNICA

 0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,0150

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5U&R CALOR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, WOJKOWICE

 1 730,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  5 674,0000

suma  7 404,0000

OGÓŁEM  7 404,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1"HUTCHINSON 

POLAND" Sp. z o.o., 

Żywiec

 0,6070

Opakowania z drewna150103  110,6050

suma  111,2120

Żelazo i stal170405R11  0,0810

suma  0,0810

OGÓŁEM  111,2930
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Opakowania z papieru i tektury150101R1MCD ELECTRONICS 

SP. Z O.O., Żywiec

 5,0000

suma  5,0000

OGÓŁEM  5,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo-Mostowych 

Myszków Sp. z o.o., 

Żarki

 37 700,4200

suma  37 700,4200

OGÓŁEM  37 700,4200

Opakowania z drewna150103R1"PROSEAT" Sp. z o.o., 

Bielsko-Biała

 30,5480

suma  30,5480

OGÓŁEM  30,5480

Opakowania z drewna150103R1P.D.P. "NAFTOCHEM" 

Sp. z o.o., Kraków

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Gruz ceglany170102R5Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe BORMET 

IWONA BOROWIEC, 

Częstochowa

 235,4000

suma  235,4000

OGÓŁEM  235,4000

Opakowania z drewna150103R1URSA Polska Sp. z 

o.o., Dąbrowa Górnicza

 7,6000

suma  7,6000

OGÓŁEM  7,6000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Zakłady Tłuszczowe 

"BIELMAR" Sp. z o.o., 

Bielsko-Biała

 0,1560

Opakowania z drewna150103  17,6800

suma  17,8360

Żelazo i stal170405R11  0,1690

suma  0,1690

OGÓŁEM  18,0050

Żelazo i stal170405R11Spółdzielnia Pracy 

Surowców Wtórnych, 

Chorzów

 18,6900

Papier i tektura200101  0,0500

Metale200140  1,7100

suma  20,4500
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OGÓŁEM  20,4500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1TECHNIKA OKIENNA 

PRODUKCJA HANDEL 

USŁUGI ALEKSANDER 

RDUCH & ZBIGNIEW 

BOREK SPÓŁKA 

JAWNA, GOGOŁOWA

 23,5000

suma  23,5000

OGÓŁEM  23,5000

Żelazo i stal170405R12PHU Doman - Henryk 

Klocek, Zabrze

 1,0000

suma  1,0000

OGÓŁEM  1,0000

Opakowania z drewna150103R1TRW Steering Systems 

Poland Sp. z o.o., 

Czechowice-Dziedzice

 20,4500

suma  20,4500

OGÓŁEM  20,4500

Opakowania z papieru i tektury150101R1"UPS POLSKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, WARSZAWA

 3,9340

Opakowania z drewna150103  3,2000

suma  7,1340

OGÓŁEM  7,1340

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1LogisPal Agnieszka 

Dolaczyńska-Maj, 

Mysłowice

 3,0000

suma  3,0000

OGÓŁEM  3,0000

Drewno170201R1FIRMA USŁUGOWO 

HANDLOWA 

STALMAKS ANNA 

KOPIEC, Zabrze

 80,1000

suma  80,1000

OGÓŁEM  80,1000

Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż 

wymienione w 18 01 80

180181R3Przedsiębiortswo 

Uzdrowiskowe "Ustroń' 

S.A., Ustroń

 365,0000

suma  365,0000

OGÓŁEM  365,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Piekarnia Cafe Bar Jan 

Szmajduch, Orzesze

 0,2000
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Opakowania z drewna150103  0,2000

suma  0,4000

OGÓŁEM  0,4000

Opakowania z papieru i tektury150101R1KIK TEXTIL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Wrocław

 36,9810

suma  36,9810

OGÓŁEM  36,9810

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o., 

Mysłowice

 2,0000

suma  2,0000

OGÓŁEM  2,0000

Opakowania z drewna150103R1PPHU 

PLASTECHNOBUD Ewa 

Kuczmierczyk, Stara 

Wieś

 1,4510

suma  1,4510

OGÓŁEM  1,4510

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁADY 

GARBARSKIE 

"MASKÓR" HALINA 

MACIERZYŃSKA, 

ŻYWIEC

 61,9000

suma  61,9000

OGÓŁEM  61,9000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁAD PRODUKCJI 

CIEPŁA "ŻORY" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Żory

 150,0000

suma  150,0000

OGÓŁEM  150,0000

Opakowania z drewna150103R1JANUS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą I SPÓŁKA - SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

Sosnowiec

 0,4000

suma  0,4000
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OGÓŁEM  0,4000

Opakowania z drewna150103R1BOLIX S.A., Żywiec  155,8150

suma  155,8150

OGÓŁEM  155,8150

Opakowania z drewna150103R1ODLEWNIA ŻELIWA 

S.A., Zawiercie

 1,5000

Drewno170201  15,7600

suma  17,2600

Żelazo i stal170405R11  0,5700

suma  0,5700

OGÓŁEM  17,8300

Opakowania z drewna150103R1Farby KABE Polska Sp. 

z o.o., Katowice

 9,8200

suma  9,8200

OGÓŁEM  9,8200

Drewno170201R1ISD HUTA 

CZĘSTOCHOWA Sp. z 

o.o., Częstochowa

 38,5400

suma  38,5400

OGÓŁEM  38,5400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

MELIORACYJNE 

MEL-BET Sp. z o.o., 

KOSZĘCIN

 2,3400

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1,0400

suma  3,3800

OGÓŁEM  3,3800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5JURMAR SPÓŁKA 

CYWILNA JERZY 

RUCKI, MAREK 

NOGAWCZYK, Pogórze

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

Opakowania z drewna150103R1GEMO-SILESIA Sp. z 

o.o., Chorzów

 29,2240

suma  29,2240

OGÓŁEM  29,2240

Drewno170201R1"FAMUR" S.A., 

Katowice

 13,5000

suma  13,5000

OGÓŁEM  13,5000
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Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5CALOR ENERGETYKA 

CIEPLNA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Wojkowice

 1 420,0000

suma  1 420,0000

OGÓŁEM  1 420,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zaklady Usług 

Energetycznych i 

Komunikacyjnych grupa 

ZUE  S.A., Kraków

 90,4000

Gruz ceglany170102  20,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  40 053,0000

suma  40 163,4000

OGÓŁEM  40 163,4000

Opakowania z papieru i tektury150101R11Piekarnia- Ciastkarnia 

Tomasz Barański, 

Ornontowice

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Opakowania z drewna150103R11Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji w Żywcu Sp. 

z o.o., Żywiec

 0,2530

suma  0,2530

OGÓŁEM  0,2530

Opakowania z drewna150103R1TOP-THIMM 

OPAKOWANIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

TYCHY

 21,5400

Żelazo i stal170405  2,4200

suma  23,9600

OGÓŁEM  23,9600

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5CONTRACTOR Sp. z o. 

o., Kraków

 10,0000

suma  10,0000

OGÓŁEM  10,0000
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Opakowania z drewna150103R1VETRO-POLSKA Sp. z 

o.o., Czeladź

 9,5390

suma  9,5390

OGÓŁEM  9,5390

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PKP CARGO S.A., 

Warszawa

 0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,5000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Zakład Budżetowy 

Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej, Sieroty

 7,5000  4,5900

suma  7,5000  4,5900

OGÓŁEM  7,5000  4,5900

Opakowania z drewna150103R1MCS Sp. z o.o., Żory  1,8000

suma  1,8000

OGÓŁEM  1,8000

Opakowania z drewna150103R1BIOAGRA-OIL S.A., 

Tychy

 0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R5PROTOR sp. z o.o. S. 

K., Zabrze

 14,8230

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  8,0000

Żelazo i stal170405  0,1500

suma  22,9730

OGÓŁEM  22,9730

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1JOWIX-TROMET Sp. z 

o.o., Świętochłowice

 6,7500

Opakowania z papieru i tektury150101  3,2700

suma  10,0200

OGÓŁEM  10,0200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zabrzańskie 

Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. 

z o.o., Zabrze

 200,0000

suma  200,0000

OGÓŁEM  200,0000
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Opakowania z drewna150103R1ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWY ZNICZ 

BARBARA LOCH I 

KATARZYNA 

KLUCZEWSKA S.C., 

JAWORZNO

 0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,1500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R12INCO-VERITAS S.A., 

Warszawa

 8,0000

suma  8,0000

OGÓŁEM  8,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11SOR-DREW SPÓŁKA 

AKCYJNA, 

Świętochłowice

 0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,1500

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780R10Browar Zamkowy 

Cieszyn Sp. z o.o., 

Cieszyn

 35,1000

suma  35,1000

OGÓŁEM  35,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R1HYDRO-ELEKTRA 

ADRIAN LOBERMAJER, 

Piekary Śląskie

 0,0160

Opakowania z drewna150103  0,0504

suma  0,0664

OGÓŁEM  0,0664

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Energetyka Cieszyńska 

Sp. z o.o., Cieszyn

 2 748,0000

Żelazo i stal170405  0,4500

suma  2 748,4500

OGÓŁEM  2 748,4500

Opakowania z drewna150103R1CORNAGLIA Sp. z o.o., 

Bielsko-Biała

 3,5080

suma  3,5080

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R11  0,0120

suma  0,0120

OGÓŁEM  3,5200
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Opakowania z drewna150103R1DRUKARNIA 

CZĘSTOCHOWSKIE 

ZAKŁADY GRAFICZNE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Częstochowa

 0,3080

suma  0,3080

OGÓŁEM  0,3080

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5Katowickie Wodociągi 

S.A./oczyszczalnia 

GIGABLOK/, Katowice

 17,2200

suma  17,2200

OGÓŁEM  17,2200

Opakowania z drewna150103R1ArcelorMittal Poland 

S.A. Odział w Dąbrowie 

Górniczej, Dąbrowa 

Górnicza

 76,3600

suma  76,3600

OGÓŁEM  76,3600

Opakowania z drewna150103R1SCHÜTZ POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Warszawa

 6,5750

suma  6,5750

OGÓŁEM  6,5750

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1CAPEK - SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Skrzyszów

 9,2800

Opakowania z drewna150103  3,6600

suma  12,9400

OGÓŁEM  12,9400

Opakowania z papieru i tektury150101R1Rockwell Automation 

Sp. z o.o., Warszawa

 0,0090

Opakowania z drewna150103  6,4770

suma  6,4860

OGÓŁEM  6,4860

Opakowania z drewna150103R1"TERMOPLASTYKA" 

Sp.zo.o, Tychy

 0,8720

suma  0,8720

OGÓŁEM  0,8720
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Opakowania z drewna150103R1AIT POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Katowice

 1,7190

suma  1,7190

OGÓŁEM  1,7190

Opakowania z papieru i tektury150101R1Danish Farming 

Consultans Sp. z o.o., 

Rzeczyce

 0,4500

suma  0,4500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  1,7000

suma  1,7000

OGÓŁEM  2,1500

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5FCB RONENBERGER 

LTD -Tomasz 

Ronczoszek, 

Miasteczko Śląskie

 4 837,6500

suma  4 837,6500

OGÓŁEM  4 837,6500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1FAMED ŻYWIEC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, ŻYWIEC

 1,9600

Opakowania z drewna150103  9,2400

suma  11,2000

OGÓŁEM  11,2000

Opakowania z drewna150103R1EUROTHERM POLAND 

Sp. z o.o. 

(dawn.INVENSYS 

EUROTHERM Sp. z 

o.o.), Tychy

 4,9390

suma  4,9390

OGÓŁEM  4,9390

Opakowania z drewna150103R1GRANULAT-CHMIELAR

Z SPÓŁKA JAWNA, 

Częstochowa

 2,6000

suma  2,6000

OGÓŁEM  2,6000
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Opakowania z drewna150103R1PLASTIC 

COMPONENTS FUEL 

SYSTEMS POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Sosnowiec

 7,4550

suma  7,4550

OGÓŁEM  7,4550

Opakowania z drewna150103R1EJOT POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

Ciasna

 18,5000

suma  18,5000

OGÓŁEM  18,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5TWIST SP. Z O.O., 

Rybnik

 10,5000

suma  10,5000

OGÓŁEM  10,5000

Opakowania z drewna150103R1DSS Recykling Sp. z 

o.o., Dąbrowa Górnicza

 1,4000

suma  1,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  1,0000

suma  1,0000

OGÓŁEM  2,4000

Opakowania z drewna150103R1AURES SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, SOSNOWIEC

 0,1100

suma  0,1100

OGÓŁEM  0,1100

Odpady ulegające biodegradacji200201R3PRZEDSIĘBIORSTWO 

ZET SP. Z O.O., 

Kędzierzyn-Koźle

 140,0000

suma  140,0000

OGÓŁEM  140,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"TransLis" Henryk Lis, 

Wieszowa

 6,3000
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suma  6,3000

OGÓŁEM  6,3000

Opakowania z drewna150103R1 "Agata" S.A., Katowice  4,4500

suma  4,4500

OGÓŁEM  4,4500

Papier i tektura200101R1EUREKA s.c., 

Częstochowa

 0,0610

suma  0,0610

OGÓŁEM  0,0610

Opakowania z drewna150103R11AUCHAN POLSKA Sp. 

z .o.o., Piaseczno

 18,3550

suma  18,3550

OGÓŁEM  18,3550

Opakowania z drewna150103R1KWANGJIN POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ, Tychy

 1,5200

suma  1,5200

OGÓŁEM  1,5200

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1SEGO Sp. z o.o., 

Rybnik

 17,0000

suma  17,0000

OGÓŁEM  17,0000

Opakowania z drewna150103R1Orzeł Biały S.A., 

Piekary Śląskie

 16,2200

suma  16,2200

OGÓŁEM  16,2200

Opakowania z drewna150103R1MELTAL POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, CHEŁM ŚLĄSKI

 1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2000

Drewno170201R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

GÓRNICZE "SILESIA" 

Sp. z o.o., 

Czechowice-Dziedzice

 148,9800

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138  1,2200

suma  150,2000

Opakowania z tekstyliów150109R11  0,0200

Żelazo i stal170405  0,3530

suma  0,3730

OGÓŁEM  150,5730
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R11TEBRON Mariusz 

Polewczak, Zawiercie

 3 450,0000

suma  3 450,0000

OGÓŁEM  3 450,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

INSPAW S-KA, 

CZĘSTOCHOWA

 127,2000

suma  127,2000

OGÓŁEM  127,2000

Drewno170201R1Budimex SA, Warszawa  1,2000

suma  1,2000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5  2 422,5000

suma  2 422,5000

OGÓŁEM  2 423,7000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5SFW WYBURZENIOWA 

SP. Z O.O. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

ŻORY

 27,8000

Gruz ceglany170102  850,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 640,0000

suma  2 517,8000

OGÓŁEM  2 517,8000

Opakowania z drewna150103R1SUMIRIKO 

AUTOMOTIVE HOSE 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Sosnowiec

 2,6700

suma  2,6700

OGÓŁEM  2,6700

Opakowania z papieru i tektury150101R1Huhtamaki Foodservice 

sp. z o.o. (dawniej: 

European Packaging 

Solutions Poland sp. z 

o.o.), Gliwice

 0,0910

Opakowania z drewna150103  0,4230

suma  0,5140

OGÓŁEM  0,5140
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Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5Zakład Inżynierii 

Miejskiej Sp.z  o.o. 

Oczyszczalnia ścieków 

"Centrum", Mikołów

 627,0000

suma  627,0000

OGÓŁEM  627,0000

Opakowania z drewna150103R1Retting Heating Sp. z 

o.o., Rybnik

 113,7500

suma  113,7500

OGÓŁEM  113,7500

Opakowania z drewna150103R1HT&L FITTING POLSKA 

Sp. z o.o., Bielsko-Biała

 180,4260

suma  180,4260

OGÓŁEM  180,4260

Opakowania z drewna150103R1VVF SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Racibórz

 7,7600

suma  7,7600

OGÓŁEM  7,7600

Opakowania z drewna150103R1Magna Car Top System 

Poland sp. z o.o., Tychy

 8,4800

suma  8,4800

OGÓŁEM  8,4800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R11PWIO ZPH "ZGODA" 

S.C. R. i D. Niezgoda, 

Kleśniska

 1,0400

suma  1,0400

OGÓŁEM  1,0400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁAD MASARSKI 

WIĘCEK SP. J. 

DARIUSZ I KLAUDIUSZ 

WIĘCEK, Psary

 7,6000

suma  7,6000

OGÓŁEM  7,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. 

z o.o., Piekary Śląskie

 1,9200

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  484,0000

suma  485,9200

OGÓŁEM  485,9200
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Aluminium170402R4ODLEWNIA METALI 

KOLOROWYCH 

KOWALA SPÓŁKA 

JAWNA, Ustroń

 5,2000

suma  5,2000

OGÓŁEM  5,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Przedsiębiorstwo 

Sprzętu Ochronnego 

"MASKPOL" S.A., 

Panki

 0,0450

Drewno170201  12,8400

suma  12,8850

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  84,0000

suma  84,0000

OGÓŁEM  96,8850

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5USŁUGI RYNKOWE 

BEATA I ZBIGNIEW 

WOŚKOWIAK BEATA 

WOŚKOWIAK, 

Skoczów

 0,6000

suma  0,6000

Opakowania z drewna150103R11  0,6000

suma  0,6000

OGÓŁEM  1,2000

Opakowania z drewna150103R1KOREA FUEL-TECH 

POLAND Sp. z o.o., 

ZABRZE

 5,0700

suma  5,0700

OGÓŁEM  5,0700

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5Gminna Spółka 

Komunalna Sp. zo. o., 

Chełm Śląski

 36,0000

suma  36,0000

OGÓŁEM  36,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5RCEkoenergia Sp. z 

o.o., 

Czechowice-Dziedzice

 1 546,0000

suma  1 546,0000

OGÓŁEM  1 546,0000

4356



Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5VEOLIA POŁUDNIE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Tarnowskie Góry

 730,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  1 069,2000

suma  1 799,2000

OGÓŁEM  1 799,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5FIRMA GARBARSKO - 

FUTRZARSKA JOANNA 

IWANOWSKA, 

Skoczów

 0,2700

suma  0,2700

OGÓŁEM  0,2700

Opakowania z papieru i tektury150101R11SUPERSAM 

J.B.W.M.JABŁOŃSCY 

SPÓŁKA JAWNA, 

Piasek

 3,6000

suma  3,6000

OGÓŁEM  3,6000

Opakowania z drewna150103R1ATLAS Sp. z o.o. 

(WKiZB BARBARA), 

Łódź

 8,4000

suma  8,4000

Wybrakowane wyroby101382R5  47,3800

suma  47,3800

OGÓŁEM  55,7800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska 

"ROKITNIANKA", 

Szczekociny

 163,5000

suma  163,5000

OGÓŁEM  163,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3RAFAKO S.A., Racibórz  8,1200

suma  8,1200

Opakowania z drewna150103R11  130,9160

Żelazo i stal170405  2,0080

suma  132,9240

OGÓŁEM  141,0440

Opakowania z drewna150103R1ESAB Sp.zo.o, 

Katowice

 46,3800
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suma  46,3800

OGÓŁEM  46,3800

Drewno170201R1"ZIOBRO" S.C. 

RYSZARD ZIOBRO , 

DANUTA ZIOBRO , 

MARZENA 

ZIOBRO-WRÓBEL , 

SYLWIA CAPUTA, 

Pszczyna

 1,4000

suma  1,4000

OGÓŁEM  1,4000

Opakowania z drewna150103R1DANONE Sp. z o.o., 

Warszawa

 23,9000

suma  23,9000

OGÓŁEM  23,9000

Opakowania z drewna150103R1Maszyny Elektryczne 

"CELMA" S.A., Cieszyn

 27,2000

suma  27,2000

OGÓŁEM  27,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R11Heisslufttechnik Flocke 

Sp. z o.o., Katowice

 0,4360

Opakowania z drewna150103  0,4800

suma  0,9160

OGÓŁEM  0,9160

Opakowania z drewna150103R1Henkel Polska 

Operations Sp z o.o..  

(dawniej Henkel Polska 

S.A.), Warszawa

 47,6400

suma  47,6400

Opakowania z drewna150103R11  7,2800

suma  7,2800

OGÓŁEM  54,9200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3KOTORC JAN ZAKŁAD 

STOLARSKI, GÓRKI 

WIELKIE

 6,0000

suma  6,0000

OGÓŁEM  6,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład Mechaniczny 

"BUMAR MIKULCZYCE" 

S.A., Zabrze

 50,0000

suma  50,0000

OGÓŁEM  50,0000
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Drewno170201R1ZAKŁAD 

REMONTOWO-BUDOW

LANY 

DEKARSKO-BLACHAR

SKI DARIUSZ FRANIEL, 

CHORZÓW

 34,1900

suma  34,1900

Żelazo i stal170405R11  5,0200

suma  5,0200

OGÓŁEM  39,2100

Drewno170201R1Arkadiusz Mika 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo Handlowe 

"DOMAX", Boronów

 10,2400

suma  10,2400

Mieszaniny metali170407R11  10,9000

suma  10,9000

OGÓŁEM  21,1400

Opakowania z papieru i tektury150101R1LAVARD Sp. z o.o., 

Kraków

 1,3430

suma  1,3430

OGÓŁEM  1,3430

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R11GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" W 

OPATOWIE, OPATÓW

 4,1000

suma  4,1000

OGÓŁEM  4,1000

Żelazo i stal170405R11GRUPA ŻYWIEC S.A., 

Żywiec

 0,4000

Mieszaniny metali170407  0,0400

suma  0,4400

OGÓŁEM  0,4400

Opakowania z drewna150103R11DACHSER Sp. z o.o., 

Stryków

 1,9050

suma  1,9050

OGÓŁEM  1,9050

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780R3BROWAR ZAMKOWY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Racibórz

 571,0800
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suma  571,0800

OGÓŁEM  571,0800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5MOTA-ENGIL CENTRAL 

EUROPE S.A., 

KRAKÓW

 31 570,2000

suma  31 570,2000

OGÓŁEM  31 570,2000

Opakowania z drewna150103R1GTX Hanex Plastic Sp. z 

o.o., Poznań

 2,2600

suma  2,2600

OGÓŁEM  2,2600

Żelazo i stal170405R12MIROMARK-OBRÓT 

SUROWCAMI 

WTÓRNYMI 

MIROSŁAW KLYTA, 

Bytom

 3 641,4040

Metale żelazne191202  330,1650

suma  3 971,5690

OGÓŁEM  3 971,5690

Drewno170201R11Zakłady Mechaniczne 

Bumar Łabędy Sp. z o. 

o., Gliwice

 3,7000

Żelazo i stal170405  1,5000

suma  5,2000

OGÓŁEM  5,2000

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222R11"BEZALIN" S.A., 

Bielsko-Biała

 0,3290

Opakowania z drewna150103  3,7200

suma  4,0490

OGÓŁEM  4,0490

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Prymat Sp. z o.o., 

Jastrzębie-Zdrój

 20,0000

suma  20,0000

OGÓŁEM  20,0000

Papier i tektura191201R1GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA", Jaworzno

 1,4900

suma  1,4900

OGÓŁEM  1,4900

d) Unieszkodliwianie odpadów w instalacji i urządzeniach
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Masa odpadów poddana unieszkodliwianiu [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów

Rodzaj odpadówKod 

odpadów

ProcesPosiadacz odpadów

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180D5Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

w Świętochłowicach, 

Świętochłowice

 5,0200

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  5,0000

Inne niewymienione odpady170182  1,5600

Szkło170202  23,2400

Tworzywa sztuczne170203  227,3100

Odpadowa papa170380  1 125,9400

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  1 980,9200

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest170605  19,9400

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  14,1400

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  6 367,0200

Inne niewymienione odpady190599  3 838,0800

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1 074,0200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  6 938,3100

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  1 398,8900

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  203,6600

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  0,2000

Odpady wielkogabarytowe200307  807,3400

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  283,7100

suma  24 314,3000

OGÓŁEM  24 314,3000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107D5HOSSA Sp. z o.o., 

RYBNIK

 752,2000

Szkło170202  4,0000

Odpadowa papa170380  309,4000

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  2,7000
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Inne niewymienione odpady190599  11 356,7000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  12 254,6000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  324,4000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  500,0000

suma  25 504,0000

OGÓŁEM  25 504,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101D5IT O.Ś. Sp. z o.o., 

Warszawa

 38,6200

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  37,4800

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  15,6200

Odpadowa papa170380  38,4800

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  23,4400

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  5 820,8000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  41,2400

Inne niewymienione odpady190599  25 854,6800

Skratki190801  0,6200

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  1 147,6400  1 147,6400

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  15 421,3800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  1 111,7400

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  77,1200

Odpady wielkogabarytowe200307  31,5600

suma  49 660,4200  1 147,6400

OGÓŁEM  49 660,4200  1 147,6400

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304D5Zakład Gospodarki 

Odpadami S.A., 

Bielsko-Biała

 102,0000

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  73,0200

Szkło170202  184,0400

Odpadowa papa170380  451,0600

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  297,3200
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Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  1,2800

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  980,8400

Inne niewymienione odpady190599  2 260,6600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  27 893,0400

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  457,4200

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304  2,1000

suma  32 702,7800

Papier i tektura191201D8  175,7000

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  503,0000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  6 543,5200

suma  7 222,2200

OGÓŁEM  39 925,0000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204D8Jastrzębski Zakład 

Wodociągów i 

Kanalizacji S.A., 

Jastrzębie-Zdrój

 95,5400  6,0000

Odpadowa serwatka020580  2 050,8500

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  28,0000

suma  2 174,3900  6,0000

OGÓŁEM  2 174,3900  6,0000

Skratki190801D5BYTOMSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI, 

Bytom

 66,3000

Zawartość piaskowników190802  14,9000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  3,3000

suma  84,5000

OGÓŁEM  84,5000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904D5SG SYNERGIA Sp. z 

o.o. S.K.A., PSZCZYNA

 15 043,0400

Inne niewymienione odpady190599  17 797,3200

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  9 325,7000
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  9 753,4800

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  16,3000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  110,2100  2,6400

suma  52 046,0500  2,6400

OGÓŁEM  52 046,0500  2,6400

Kwas siarkowy i siarkawy060101D9COGNOR S.A., Poraj  0,0060

Kwas chlorowodorowy060102  0,0410

Kwas fluorowodorowy060103  0,0020

Kwas fosforowy i fosforawy060104  0,0060

Kwas azotowy i azotawy060105  0,0090

Sole i roztwory zawierające metale ciężkie060313  0,0010

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  0,0020

suma  0,0670

OGÓŁEM  0,0670

Inne niewymienione odpady020299D5SOBREKO sp. z o.o., 

Sobuczyna

 2,5000

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  0,0000

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  2 691,9000

Inne niewymienione odpady070199  669,2000

Odpady tworzyw sztucznych070213  189,0000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  893,9000

Inne niewymienione odpady070299  2 702,7000

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14120115  85,4000

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  3,4000

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  328,1000

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  620,8000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  325,2000

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  1 635,6000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  525,2000

Szkło170202  37,9000
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Tworzywa sztuczne170203  752,0000

Odpadowa papa170380  886,2000

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  996,2000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  9 984,1000

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia 

zwierzęcego i roślinnego

190502  5 734,2000

Inne niewymienione odpady190599  25 171,6000

Skratki190801  1,7000

Zawartość piaskowników190802  12,9000

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  0,0000

Inne niewymienione odpady190999  3,0000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  15 691,5000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  45 586,2000

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  2 779,1000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  1 864,3000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  805,7000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  0,7000

suma  120 980,2000

OGÓŁEM  120 980,2000

Inne niewymienione odpady190599D5Zakład 

Zagospodarowania 

Odpadów Sp. z o.o., 

Racibórz

 26 006,7900

Skratki190801  13,4900

Zawartość piaskowników190802  22,1100

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  224,3000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  421,4100

suma  26 688,1000

OGÓŁEM  26 688,1000

Kwasy trawiące110105D9WALCOWNIA RUR 

SILESIA S.A., 

Siemianowice Śląskie

 52,0000

Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 

05

110106  69,0000

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111  20,0000
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Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i 

analitycznych

160506  0,0820

suma  141,0820

OGÓŁEM  141,0820

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 

niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813D5PERN S.A., Płock  115,6000  5,7800

suma  115,6000  5,7800

OGÓŁEM  115,6000  5,7800

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 

05 80)

100501D5Huta Cynku "Miasteczko 

Śląskie" S.A., 

Miasteczko Śląskie

 428,4200

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia zawierające substancje 

niebezpieczne

170106  99,8800

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 

niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813  1 821,0200  859,7600

suma  2 349,3200  859,7600

OGÓŁEM  2 349,3200  859,7600

Inne niewymienione odpady190899D8MIEJSKA SPÓŁKA 

SKO-EKO Sp. z o.o. 

(dawniej Zakład Usług 

Komunalnych w 

Skoczowie), SKOCZÓW

 67,7000  1,8900

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304  291,9000  10,2200

suma  359,6000  12,1100

OGÓŁEM  359,6000  12,1100

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304D13Kompania Piwowarska 

S.A., Poznań

 960,6000

suma  960,6000

OGÓŁEM  960,6000

Kwasy trawiące110105D9FINAL S.A., Dąbrowa 

Górnicza

 33,6000

suma  33,6000

OGÓŁEM  33,6000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212D8ŚLĄSKIE CENTRUM 

RECYKLINGU Sp. z 

o.o., Gliwice

 33 871,7860

suma  33 871,7860

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301D13  81 747,2310
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Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  4 632,5000

suma  86 379,7310

OGÓŁEM  120 251,5170

Inne niewymienione odpady030199D5KOMART Sp. z  o.o., 

Knurów

 6,3200

Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)040101  212,8200

Odpady z wapnienia040102  2 102,3200

Brzeczka garbująca zawierająca chrom040104  2,3400

Brzeczka garbująca niezawierająca chromu040105  0,2600

Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040106  1 129,4800  337,5200

Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z 

zakładowych oczyszczalni ścieków

040107  2 875,1200  954,1200

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  448,1800

Odpady z polerowania i wykańczania040109  35,5000

Inne niewymienione odpady040199  1 043,5000

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  0,3600

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  94,3200

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  0,9000

Inne niewymienione odpady070299  53,7600

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego101103  586,4400

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 12 09

101210  156,1200

Inne niewymienione odpady101299  5 418,1400

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  1,5200

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  11,0800

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  0,3400

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  5,9600

Inne niewymienione elementy160122  13,9000

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  1,2600

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  218,4800

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  6,3400

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01168202  4,6400

Inne niewymienione odpady170182  23,0000
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Szkło170202  7,0800

Tworzywa sztuczne170203  50,3200

Odpadowa papa170380  575,9000

Materiały izolacyjne zawierające azbest170601  134,9200

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  546,8600

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest170605  6 255,5400

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  4 947,4200

Skratki190801  732,9400

Zawartość piaskowników190802  238,7400

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  749,1000  286,3800

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190905  2,4000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  28 895,2400

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  627,0200

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  48,2800

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304  26,0600  26,0600

suma  58 290,2200  1 604,0800

OGÓŁEM  58 290,2200  1 604,0800

Inne niewymienione odpady190899D8Rejonowe 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o., 

Zawiercie

 646,0000  6,4600

suma  646,0000  6,4600

OGÓŁEM  646,0000  6,4600

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej 

skał inne niż wymienione w 01 04 07

010413D8AQUA S.A., 

Bielsko-Biała

 6,0000

Inne niewymienione odpady010599  91,0000

suma  97,0000

OGÓŁEM  97,0000

Wody popłuczne i ługi macierzyste070601D9FENICE POLAND Sp. z 

o.o., Bielsko-Biała

 1 022,0000

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111  6 703,0000

Wodne ciecze myjące120301  17 059,0000  17,0590

suma  24 784,0000  17,0590

OGÓŁEM  24 784,0000  17,0590
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212D8PZOM STRACH Sp. z 

o.o. Sp. K., Konopiska

 33 642,6680

suma  33 642,6680

OGÓŁEM  33 642,6680

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304D9Mokate Sp. z o. o., Żory  39,0000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305  107,5000  53,8000

Opakowania wielomateriałowe150105  281,7000

suma  428,2000  53,8000

OGÓŁEM  428,2000  53,8000

Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale 

przejściowe lub ich niebezpieczne związki

160802D5Koksownia Przyjaźń Sp. 

z o.o., Dąbrowa 

Górnicza

 6,9200

Inne niewymienione odpady190999  307,5800  187,0100

suma  314,5000  187,0100

Odpady ciekłe zawierające fenole050680D8  1 769,8800

suma  1 769,8800

OGÓŁEM  2 084,3800  187,0100

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307D5MASTER - ODPADY i 

ENERGIA Sp. z o.o. 

(Międzygminne Przed 

Gosp Odpadami i Energ 

Odnawialnej MASTER 

Sp. z o.o.), Tychy

 4 125,4000

Odpadowa papa170380  125,7000

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  131,7000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  8,2000

Inne niewymienione odpady190599  26 593,5000

Skratki190801  170,5000

Zawartość piaskowników190802  96,9000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  24 586,0000

suma  55 837,9000

OGÓŁEM  55 837,9000
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212D8PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH 

"EMPOL" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Tylmanowa

 23 820,1000

suma  23 820,1000

OGÓŁEM  23 820,1000

Odpadowa papa170380D5Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., 

Zawiercie

 57,2170

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  3,2640

Inne niewymienione odpady190599  8 636,6700

Zawartość piaskowników190802  156,5500

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  2 617,9200

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  9,0600

suma  11 480,6810

OGÓŁEM  11 480,6810

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110D10Centrum Onkologii - 

Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-Curie, 

Warszawa

 0,5760

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  0,0050

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  6,9640

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi

180103  295,8110

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03180104  13,9220

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  10,9710

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

180107  0,2020

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108  6,4180

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109  0,1800
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Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów 

zakaźnych

180182  22,9610

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi

180202  1,3960

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02180203  1,9910

suma  361,3970

OGÓŁEM  361,3970

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212D8BM Recykling Sp. z 

o.o., Andrychów

 31 409,9200

suma  31 409,9200

OGÓŁEM  31 409,9200

Osady z dekarbonizacji wody190903D5TAURON Wytwarzanie 

Spółka Akcyjna, 

Jaworzno

 3 585,3200

suma  3 585,3200

OGÓŁEM  3 585,3200

Kwas siarkowy i siarkawy060101D9Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami 

CORTEX-II Sp. z o.o., 

Czeladź

 14,9900

Kwas azotowy i azotawy060105  3,3190

Inne niewymienione odpady060399  7,3600

Kwasy trawiące110105  678,8690

Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 

05

110106  237,9060

Alkalia trawiące110107  419,9900

Osady i szlamy z fosforanowania110108  7,2200

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  90,3060  4,5150

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111  6 018,5800

Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11110112  2,9400

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  45,4890

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne110198  15,1750

Inne niewymienione odpady110199  5,1850

Wodne ciecze myjące120301  47,1500  0,4720

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  4,5800
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Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,3200

Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  46,3830

Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne160709  28,4000

Inne niewymienione odpady160799  2,9460

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 

niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813  36,4400  1,8220

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  22,8900  1,1450

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników 

jonitowych

190906  30,0980

Kwasy200114  0,0440

suma  7 766,5800  7,9540

OGÓŁEM  7 766,5800  7,9540

Inne niewymienione odpady190599D5PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KAN

ALIZACYJNE "GÓRNA 

ODRA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, ROSZKÓW

 3 253,8200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  3 519,4300

suma  6 773,2500

OGÓŁEM  6 773,2500

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102D5Jastrzębska Spółka 

Węglowa S.A., 

Jastrzębie Zdrój

 16 299,2500

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  3 085 491,8600

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż 

wymienione w 01 04 80

010481  171 613,3800

suma  3 273 404,4900

OGÓŁEM  3 273 404,4900

Inne niewymienione odpady190599D5Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o., Katowice

 29 450,9000
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  2 138,8000

suma  31 589,7000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212D8  45 435,4000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  4 537,7000

suma  49 973,1000

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa 

tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości 

niebezpieczne

020180D10  4,0230

Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka 

inne niż wymienione w 02 01 80

020181  2,5000

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182  4,2000

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203  1,3000

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  0,1000

Odpady tytoniowe020382  1,8000

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  0,0100

Zwroty kosmetyków i próbek070681  0,0070

Opakowania z papieru i tektury150101  0,2000

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  0,3130

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  0,0300

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  3,5000

Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160305  0,0050

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  0,9000

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i 

analitycznych

160506  0,8630

4373



Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0030

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,0020

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08

160509  0,6000

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne168101  0,3720

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  2,3000

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  0,2000

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  93,0110

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi

180103  1 959,9620

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03180104  338,4000

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  6,7310

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

180107  0,1000

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108  10,0200

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109  6,3000

Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o 

właściwościach zakaźnych

180180  0,0010

Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż 

wymienione w 18 01 80

180181  0,1000

Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów 

zakaźnych

180182  9,5280

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

180201  1,0000

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi

180202  15,5730

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02180203  2,2000

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180205  0,1200
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Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 02 05

180206  0,1000

Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208  0,0010

Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

198001  1,7000

Papier i tektura200101  0,3000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  0,0110

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

zawierające substancje niebezpieczne

200127  4,2200

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne200131  0,3000

Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132  25,9000

suma  2 498,8060

Opakowania z tworzyw sztucznych150102D13  347,3000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  23,0000

Tworzywa sztuczne i guma191204  479,7000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  5 292,8000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  77 151,2000

suma  83 294,0000

OGÓŁEM  167 355,6060

Inne niewymienione odpady190599D5BESKID ŻYWIEC Sp. z 

o.o., Żywiec

 5 630,9200

Skratki190801  420,6100

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  179,0000  127,6270

suma  6 230,5300  127,6270

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101D8  2 000,0000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  9 998,8800

suma  11 998,8800

OGÓŁEM  18 229,4100  127,6270

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305D8Chorzowsko-Świętochło

wickie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o., 

Chorzów

 3 132,0700

Inne niewymienione odpady020399  23,8400

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  38,2300
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Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780  10,0000

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  6 255,5800

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

190812  1 386,3600

Inne niewymienione odpady190899  1 528,7400

suma  12 374,8200

OGÓŁEM  12 374,8200

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904D5Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z 

o.o., Łaziska Górne

 394,5400

Skratki190801  31,4400

Zawartość piaskowników190802  31,4000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  28,5000

suma  485,8800

OGÓŁEM  485,8800

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109D9TIMKEN POLSKA Sp. z 

o.o., Sosnowiec

 958,4770

Wodne ciecze myjące120301  445,2800  17,8110

suma  1 403,7570  17,8110

OGÓŁEM  1 403,7570  17,8110

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222D5Przedsiębiorstwo 

Składowania i Utylizacji 

Odpadów Sp. z o.o., 

Gliwice

 0,8400

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  78,8500

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  1,3800

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  5 246,7600

Szkło170202  15,5400

Tworzywa sztuczne170203  279,3600

Odpadowa papa170380  1 006,7700

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  264,6500

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  4 311,4900

Inne niewymienione odpady190599  19 654,0700

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  16 808,0000
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  25 706,0100

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  5 014,5100

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  163,8800

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  1 126,8200

suma  79 678,9300

OGÓŁEM  79 678,9300

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest170605D5ArcelorMittal Poland 

S.A. Odział w Dąbrowie 

Górniczej, Dąbrowa 

Górnicza

 16,2000

suma  16,2000

OGÓŁEM  16,2000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

191211D8SEGO Sp. z o.o., 

Rybnik

 18 912,9000

suma  18 912,9000

OGÓŁEM  18 912,9000

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej100401D5Orzeł Biały S.A., 

Piekary Śląskie

 7 255,5480

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 02 05

190206  852,0280  852,0280

Tworzywa sztuczne i guma191204  3,9700

suma  8 111,5460  852,0280

Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606D9  3 403,9030

suma  3 403,9030

OGÓŁEM  11 515,4490  852,0280

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304D8Zakład Inżynierii 

Miejskiej Sp.z  o.o. 

Oczyszczalnia ścieków 

"Centrum", Mikołów

 3,7000  0,0370

suma  3,7000  0,0370

OGÓŁEM  3,7000  0,0370

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304D5COFINCO POLAND Sp. 

z o.o., Katowice

 324,6400

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180  5,1000

Odpadowa papa170380  1 318,6600

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest170605  40,0200

Inne niewymienione odpady190599  16 728,2600

Skratki190801  801,0200
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Zawartość piaskowników190802  240,9800

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  95,6400  86,0800

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03191004  167 896,7600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  63 188,8400

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  1 348,7000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  10,6800  7,4700

Odpady wielkogabarytowe200307  12 129,5000

suma  264 128,8000  93,5500

OGÓŁEM  264 128,8000  93,5500

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z 

fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

010307D10SARPI Dąbrowa 

Górnicza Sp. z o.o. 

(LOBBE Dąbrowa 

Górnicza, VEOLIA), 

Dąbrowa Górnicza

 0,0000

Odpady agrochemikaliów zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

020108  289,4050

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa 

tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości 

niebezpieczne

020180  0,0410

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182  2,9000

Odpady z mycia i przygotowywania surowców020201  0,0200

Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 

02 02 80

020281  0,1000

Inne niewymienione odpady020799  3,7000

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 04 02 19

040220  3,2000  2,5000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne

050109  107,1800  85,7000

Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw050111  5 756,9600

Inne smoły050603  48,1190

Odpady ciekłe zawierające fenole050680  7,4230

Inne niewymienione odpady050699  1,1000

Kwas azotowy i azotawy060105  3,7360

Wodorotlenek sodowy i potasowy060204  2,5560

Odpady zawierające arsen060403  0,0003
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Inne niewymienione odpady061099  12,8000

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)061302  82,7730

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070104  520,6380

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070108  3 370,2800

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070204  105,0940

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070208  3 223,3800

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 

02 16

070217  0,0200

Inne niewymienione odpady070299  55,6000

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070304  1,3400

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070308  2,0000

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070404  0,1150

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne070413  0,0080

Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 07 04 80

070481  0,0200

Inne niewymienione odpady070499  1,0000

Wody popłuczne i ługi macierzyste070501  582,2000

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070504  251,7000

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne070513  271,4690

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13070514  230,1000

Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne070580  107,7740

Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80070581  237,5000

Inne niewymienione odpady070599  21,1000

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070604  173,6620

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

070612  203,8000  163,1000

Inne niewymienione odpady070699  112,4000

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070704  0,8360

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zwierające 

związki chlorowców

070707  0,1100

Inne niewymienione odpady070799  0,0400

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  993,7030
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Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113  163,6120

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115  147,3030

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  3,7000

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117  751,9220

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119  1 059,4000

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 19

080120  56,3000

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie080307  9,6000

Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  267,6130

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  31,5770

Odpadowy toner drukarski zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  1,6800

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  0,8000

Inne niewymienione odpady080399  0,8000

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080409  214,1040

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 13

080414  1,5000

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415  60,6840

Odpady izocyjanianów080501  23,1330

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów090101  32,1440

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych090102  11,1760

Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach090103  3,8150

Roztwory utrwalaczy090104  0,1580

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego101103  0,0400

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające 

substancje niebezpieczne

101113  1,3210

Inne niewymienione odpady101399  0,2000

Kwasy trawiące110105  0,3260
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Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 

05

110106  1,5170

Alkalia trawiące110107  0,2040

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  187,8810  150,3050

Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 

01 09

110110  40,1000  32,0480

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111  0,0600

Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11110112  0,0100

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  110,7500

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne110198  3,2720

Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

120108  5,0730

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109  146,7090

Zużyte woski i tłuszcze120112  1,8180

Odpady spawalnicze120113  0,0100

Szlamy z obróbki metali zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  168,0800  134,4640

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  2,8000

Inne niewymienione odpady120199  49,2000

Wodne ciecze myjące120301  0,0300  0,0060

Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła zawierające PCB

130301  0,0360

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach130507  60,7000

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  0,3200

Inne emulsje130802  0,2750

Freony, HCFC, HFC140601  78,4410

Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  0,2200

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników140603  1 525,2860

Opakowania ze szkła150107  11,3000

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

150111  4,4130

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

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

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1 070,0650
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Filtry olejowe160107  2,8290

Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)160110  0,1600

Płyny hamulcowe160113  5,8060

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  125,8650

Szkło160120  0,0100

Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 

07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  1,2400

Transformatory i kondensatory zawierające PCB160209  35,7740

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte 

ze zużytych urządzeń

160215  10,0010

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  0,7000

Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  436,5440

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  192,4000

Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160305  618,5230

Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające 

substancje niebezpieczne

160504  18,1660

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i 

analitycznych

160506  67,4800

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0090

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  5,7360

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08

160509  1,0000

Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  12,8200

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty160708  317,7200  158,8600

Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne160709  357,4200

Inne niewymienione odpady160799  8,3000

Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian 

sodowy lub potasowy)

160902  0,1230

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  125,0930  62,5470
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Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 

01

161002  9,2000  4,6000

Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) 

zawierające substancje niebezpieczne

161003  0,0050  0,0010

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne168101  331,3240

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  0,2000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,2000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503  100,3410

Inne materiały izolacyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

170603  5,0000

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  0,0200

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  0,6000

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  81,6860

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi

180103  3 310,1130

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03180104  636,7000

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  81,7200

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

180107  0,6000

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108  26,5290

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109  190,7040

Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów 

zakaźnych

180182  21,1660

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

180201  2,0340

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi

180202  26,8220

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02180203  8,4000

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180205  0,6770
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Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208  0,3000

Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów 

odlotowych

190110  15,6200

Wstępnie przemieszane odpady składające się z co 

najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

190204  14 537,3500

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

190205  364,2050  291,3640

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 02 05

190206  99,4000  79,5000

Ciekłe odpady palne zawierające substancje 

niebezpieczne

190208  152,9400

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne190211  163,3600

Inne niewymienione odpady190299  3,0000

Skratki190801  15,4000

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne 

niż wymienione w 19 08 09

190810  6,7210  2,6880

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 

niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813  429,1130  343,2900

Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne191005  445,9600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

191211  3,1170

Papier i tektura200101  6,4000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  9,1000

Odzież200110  0,0300

Rozpuszczalniki200113  0,7150

Kwasy200114  0,4090

Alkalia200115  0,8900

Odczynniki fotograficzne200117  0,0470

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)

200119  14,3660

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

zawierające substancje niebezpieczne

200127  81,1510

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

inne niż wymienione w 20 01 27

200128  29,5000

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne200129  0,5220

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne200131  6,7270

Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132  148,2000

Tworzywa sztuczne200139  0,4000

Odpady ulegające biodegradacji200201  0,1000

suma  46 812,1833  1 510,9730
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OGÓŁEM  46 812,1833  1 510,9730

Inne niewymienione odpady020299D5Częstochowskie 

Przedsiebiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o., 

Wrzosowa

 4,4000

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  693,4000

Inne niewymienione odpady070299  74,7000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  1 480,4000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  43,5000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  142,6000

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  506,1000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  137,2000

Szkło170202  39,8000

Tworzywa sztuczne170203  0,8000

Odpadowa papa170380  14,1000

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  34,2000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  19,4000

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia 

zwierzęcego i roślinnego

190502  894,6000

Inne niewymienione odpady190599  10 244,9000

Skratki190801  11,2000

Zawartość piaskowników190802  11,5000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  17 164,8000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  347,6000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  914,0000

suma  32 779,2000

OGÓŁEM  32 779,2000

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102D5Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami 

Sp. z o.o., 

SOSNOWIEC

 93,6800

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  1 605,0600
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Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  103,8400

Inne niewymienione odpady190599  10 780,8000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  20 480,8400

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  797,8200

suma  33 862,0400

OGÓŁEM  33 862,0400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805D8Wodociągi Ziemi 

Cieszyńskiej Sp. z o.o. - 

SUW Go¶ciejów, Ustroń

 539,0000  5,3900

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304  777,0000  20,5300

suma  1 316,0000  25,9200

OGÓŁEM  1 316,0000  25,9200

Inne niewymienione odpady190899D8ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

CIESZYNIE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, CIESZYN

 96,0000  0,6000

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304  241,6000  1,5000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  7,3800  0,7000

suma  344,9800  2,8000

OGÓŁEM  344,9800  2,8000

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203D13STAROL Sp. z o.o., 

Chorzów

 26,6840

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204  141,7900  44,9480

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  167,7380

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305  8,2200  0,8220

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  1 303,7360

Odpady tytoniowe020382  35,8280

Inne niewymienione odpady020399  260,9260

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

zawierające substancje niebezpieczne

030104  85,5600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  1 253,0380

Szlamy z odbarwiania makulatury030305  54,0200  24,8490
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Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 03 03 10

030311  8,1200

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne

050109  51,5370

Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)050115  11,2400

Inne niewymienione odpady050199  32,2800

Inne smoły050603  156,1700

Wody popłuczne i ługi macierzyste070101  4,3000

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070104  18,6150

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070108  456,9600

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne070110  4 415,1700

Inne niewymienione odpady070199  517,5350

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070208  2,6800

Odpady z dodatków zawierające substancje 

niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

070214  13,4150

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070304  0,1600

Inne niewymienione odpady070399  0,3800

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070604  16,7400

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające 

związki chlorowców

070609  57,1290

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070704  1,0400

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  302,2460

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  111,7240

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113  646,8520

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 13

080114  2,8700

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115  156,9750

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117  82,1480

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119  2,8000
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Odpady proszków powlekających080201  221,6290

Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  1,7900

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 

12

080313  1,8160

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  2,3100

Odpadowy toner drukarski zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,0060

Zdyspergowany olej zawierający substancje 

niebezpieczne

080319  0,0400

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080409  185,3610

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080413  9,8570

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415  183,7500

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów090101  0,7000

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych090102  3,5490

Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych100104  678,5400

Inne niewymienione odpady100199  17,6200

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  14,7350

Kwasy trawiące110105  0,0230

Osady i szlamy z fosforanowania110108  18,5450

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  489,6170

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  202,6930

Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13110114  1,2400

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne110198  51,7940

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali 

niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i 

roztworów)

120107  44,3500

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109  0,7600

Zużyte woski i tłuszcze120112  3,9700

Szlamy z obróbki metali zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  93,1590  19,5630

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14120115  0,7350
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Odpady poszlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  0,6800

Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)

120118  165,4400

Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  4,0500

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  1,8150

Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji130112  1,4700

Inne oleje hydrauliczne130113  0,0900

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych

130205  0,4610

Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130206  0,0100

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione 

w 13 03 01

130308  0,3790

Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w 

separatorach

130501  36,3800

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach130502  1,8400

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach130507  1,4100

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  201,3200

Olej opałowy i olej napędowy130701  0,4800

Benzyna130702  0,2000

Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703  0,5800

Inne niewymienione odpady130899  98,3600

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników140603  11,8880

Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne

140604  1,5100

Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki140605  0,9350

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  1 975,8700

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

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

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  2 618,0970

Filtry olejowe160107  123,1970

Płyny hamulcowe160113  7,0000

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  11,2840
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Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 

16 01 14

160115  7,3050

Metale żelazne160117  10,1290

Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 

07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  6,9540

Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  3,3920

Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160305  3,0060

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  3,3840

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  113,9650

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i 

analitycznych

160506  5,9000

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  4,2000

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08

160509  5,6070

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty160708  226,1650  131,1760

Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne160709  14,6540

Inne niewymienione odpady160799  49,5800

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

161106  44,3900

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  8,3320

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,0200

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia zawierające substancje 

niebezpieczne

170106  155,2110

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

zawierające lub zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204  4,4900

Żelazo i stal170405  7,1400

Mieszaniny metali170407  7,8600

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503  18,6280
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Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym 

odpady zmieszane) zawierające substancje 

niebezpieczne

170903  0,3080

Wstępnie przemieszane odpady składające się z co 

najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

190204  23,6600

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne190211  193,6790

Inne niewymienione odpady190599  1 637,8010

Skratki190801  23,3850

Zawartość piaskowników190802  8,8600

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190806  0,0370

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne 

niż wymienione w 19 08 09

190810  48,4400

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

190812  417,7400  75,1930

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 

niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813  158,4600  45,9530

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  104,8300  27,2560

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  5,9600

Zużyty węgiel aktywny190904  0,2000

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190905  20,0730

Papier i tektura191201  5,3300

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

191211  75,8930

Oleje i tłuszcze jadalne200125  0,2780

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25200126  2,9600

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

inne niż wymienione w 20 01 27

200128  4,1430

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne200129  0,0200

suma  21 332,3300  369,7600

OGÓŁEM  21 332,3300  369,7600

e) Unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami i urządzeniami

R Lp.

ProcesPosiadacz odpadów Rodzaj odpadówKod 

odpadów

Masa odpadów poddana unieszkodliwianiu [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów
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Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110D10NITROERG S.A., Bieruń  26,8580

Odpadowa amunicja160401  0,2500

Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)160402  2,7970

Inne materiały wybuchowe160403  68,4260

suma  98,3310

OGÓŁEM  98,3310

Skratki190801D5Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. 

(dawniej pod regonem 

273096072), Racibórz

 91,9200

Zawartość piaskowników190802  82,9100

suma  174,8300

OGÓŁEM  174,8300

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412D4SKUP SPRZEDAŻ 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH KLYTA 

HENRYK, KAMIENICA

 2 800,0000

suma  2 800,0000

OGÓŁEM  2 800,0000
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Dział 5. Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

32 233 60 95

272348927

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 9,700
 78,800

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,500  2,500

 0,200  0,200 0,200

 78,800 78,800

 0,140 0,140  0,140

 12,000 12,000  12,000

 0,250 0,25  0,250

 8,400 8,400  8,400
 14,700  14,700  14,700

 0,670  0,670  0,670

 5,280 5,280  5,280

 109,000 109,000  109,000

 2,500
 0,014 0,014  0,014

 5,800 5,800  5,800

 9,700 9,700

 7,400 7,400  7,400

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 6.000  4.290

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 1,000 Badura Alfred  1,74

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405082

 1

252/25

Wielowieśnumer obrębu geodezyjnego
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Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

32 332 71 58

241080759

9691537485

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 44,150
 36,700

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,480  1,780

 0,334  0,366 0,399

 56,600 16,800

 0,432 0,139  0,285

 623,000 273,000  448,000

 0,083 0,08  0,083

 99,000 42,600  53,500
 82,000  99,000  90,500

 1,700  1,700  1,700

 1,470 1,160  1,320

 623,000 273,000  448,000

 2,080
 0,080 0,040  0,060

 21,100 15,000  18,050

 74,500 13,800

 8,390 7,810  8,100

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 12.000  4.400

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego
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Organ wydający

44-370 Pszów, ul. Śląska 104

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

32 455 78 81

272979935

6471774460

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia Ścieków Pszów

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 25,850
 29,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,420  1,710

 0,550  0,565 0,580

 33,600 26,200

 0,700 0,370  0,535

 27,600 19,900  23,750

 0,100 0,08  0,092

 9,720 6,660  8,190
 47,700  53,200  50,450

 0,660  1,770  1,215

 29,900 19,900  24,900

 479,000 358,000  418,500

 2,000
 0,100 0,100  0,100

 7,960 7,590  7,775

 40,000 11,700

 12,500 12,400  12,450

Stabilizacja Tlenowa, Odwadnianie na prasie taśmowej

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,207.250  345.940

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

ciężka 5 1 207,250 Andrzej Kacprzyk  23,16

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2415

24

2415041

 1

505/8; 752/8; 753/8; 1302/104; 1533/104; 

1534/106; 1535/106; 1482/155; 1532/104; 

1483/155; 1656/155; 1271/137; 3131/24; 

3132/24; 3748/39; 3747/39; 3566/87; 

2068/87; 3105/96; 3213/58; 3746/39; 

1676/330; 1677/330; 1678/330; 1679/330; 

1680/330; 1681/330; 1682/330; 1683/330; 

1791/273; 1790/273; 2084/273; 2083/273; 

614/312; 761/309; 611/312; 613/312; 

3465/363; 1143/364; 1494/325; 1496/327; 

3603/199; 385/108; 3604/199; 2062/327; 

1495/327

OBRĘB 0006 RADLIN MAPA 3,4,5, 6numer obrębu geodezyjnego
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Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

32 2387182

000172333

6310112311

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

WOŚ.6233.00047.

2014

2016-01-21

do:

od: 2016-01-21

2025-01-20

Starosta gliwicki

 78,200
 10,450

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 6,460  7,230

 0,330  0,410 0,480

 13,600 7,300

 2,190 1,110  1,650

 31,700 29,400  30,550

 0,480 0,05  0,270

 18,800 9,930  14,360
 168,000  252,000  210,000

 0,050  3,160  1,600

 2,470 2,040  2,250

 796,000 626,000  711,000

 8,000
 1,390 0,740  1,065

 16,500 6,670  11,580

 82,500 73,900

 8,100 7,100  7,600

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 13.000  1.360

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

ciężka 3 13,000 PPHU KOMART Sp. z 

o.o.

 0,55

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405011

 1

463/25

Szczygłowicenumer obrębu geodezyjnego
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Organ wydający

41-800 Zabrze, ul. Wolności 215

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(32) 271-64-41

272730182

6480000278

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

1622/OS/2016 2016-07-27

do:

od: 2016-07-27

2023-05-05

Marszałek Województwa 

Śląskiego

 53,900
 25,480

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,240  5,040

 0,570  1,610 3,200

 29,100 22,500

 2,900 1,650  2,370

 70,600 39,000  48,270

 0,880 0   0,490

 30,600 0    16,020
 121,000  156,000  136,670

 0,600  1,690  1,220

 10,200 7,620  9,000

 993,000 504,000  645,000

 6,200
 0,600 0,330  0,500

 22,200 12,000  26,030

 663,700 44,700

 12,000 11,000  11,500

Stabilizacja poprzez wydłużone napowietrzanie. Odwadnianie na prasie mechanicznej lub poletkach.

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 7,073.150  1,830.430

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

ciężka 5 126,560 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,82

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 1

8

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 293,180 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 2,21

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 2

213/4

0004 Szaszłanumer obrębu geodezyjnego

4397



ciężka 5 67,960 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,57

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 3

7

0021 Ziemięcicenumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 79,160 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,65

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 4

8

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 247,480 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 1,78

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 5

8

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 384,260 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 1,92

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 6

4

0021 Ziemięcicenumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 136,940 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,77

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 7

17/6

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 257,320 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 1,93

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 8

7

0021 Ziemięcicenumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 30,480 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 9

7

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 373,140 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 3,06

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 10

6

0021 Ziemięcicenumer obrębu geodezyjnego

4398



ciężka 5 113,280 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,73

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 11

17/6

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 357,860 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 2,31

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 12

17/6

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 199,120 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 1,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 13

213/4

0004 Szaszłanumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 557,820 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 3,61

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 14

7

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 40,880 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 15

17/6

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 236,820 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 1,32

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 16

17/6

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 152,480 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,99

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 17

7

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 369,000 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 2,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 18

18/3

0021 Ziemięcicenumer obrębu geodezyjnego

4399



ciężka 5 47,400 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,31

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 19

17/6

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 255,000 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 1,65

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 20

8

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 57,140 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,43

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 21

213/4

0004 Szaszłanumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 129,270 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 1,06

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 22

57

0021 Ziemięcicenumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 345,040 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 2,60

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 23

10/2

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 207,480 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 1,56

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 24

6

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 310,860 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 2,01

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 25

17/6

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 132,700 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,86

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 26

8

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

4400



ciężka 5 268,780 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 2,61

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 27

18/3

0021 Ziemięcicenumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 30,160 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,25

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 28

8

0021 Ziemięcicenumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 103,600 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,67

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 29

213/4

0004 Szaszłanumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 111,780 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,56

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 30

17/6

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 96,440 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,94

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 31

18/3

0021 Ziemięcicenumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 476,920 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 2,65

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 32

17/6

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 210,640 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 1,59

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 33

10/2

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 212,200 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 1,18

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 34

17/6

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

4401



Organ wydający

41-902 Bytom, ul. Kościuszki 11

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

32 396 71 00

270150701

6260002826

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS-GO.7221.0009

9.2014

2014-11-28

do:

od: 2014-11-28

2024-11-22

Marszałek Województwa 

Śląskiego

 65,200
 18,930

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 1,000 1,000  1,000

 4,280  5,160

 0,539  0,720 0,863

 20,300 17,000

 1,230 0,998  1,100

 233,000 120,000  173,170

 1,170 0,36  0,720

 51,200 35,200  43,500
 164,000  333,000  208,170

 3,120  6,620  4,370

 4,150 3,090  3,490

 2 074,000 1 140,000  1 683,170

 5,820
 2,500 0,894  1,860

 37,800 24,200  31,480

 69,300 60,900

 8,200 6,800  7,750

fermentacja metanowa w komorze ZKF, odwadnianie na prasach

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 11,315.200  2,145.220

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

ciężka 5 1 036,501 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 5,88

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 1

Czekanów 7, 10/2

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 256,670 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 3,75

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 2

Ziemięcice 18/3, 19

0021numer obrębu geodezyjnego

4402



średnia 5 295,500 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 2,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 3

Czekanów nr 7

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 341,880 Konsorcjum Mustang  1,55

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405073

 4

115/1, 31, 30 104/1

0003numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 43,474 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,29

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 5

7

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 80,210 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405073

 6

Kotliszowice 104/1, 104/29

0003numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 295,500 Konsorcjum Mustang  2,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 7

Szałsza, 214/4

0004numer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 348,520 Konsorcjum Mustang  1,45

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 8

Ziemięcice 7

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 1 064,110 Konsorcjum Mustang  6,03

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405073

 9

wiklowiczki 151/8

0015numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 799,000 Konsorcjum Mustang  3,38

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 10

Ziemięcice 62

0021numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 260,849 Konsorcjum Mustang  1,14

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 11

3,5

0022numer obrębu geodezyjnego

4403



średnia 5 365,030 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 2,48

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 12

Czekanów, 7

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 443,340 Konsorcjum Mustang  3,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 13

Szałsza 214/4

0004numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 152,280 Konsorcjum Mustang  0,97

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405082

 14

Świbie 4/7

0010numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 661,730 Konsorcjum Mustang  2,75

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405073

 15

Kotliszowice 115/1, 31, 30, 104/1

0003numer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 152,460 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,87

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 16

10/2

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 881,040 Konsorcjum Mustang  3,72

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 17

Ziemięcice 64

0021numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 811,350 Konsorcjum Mustang  3,38

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 18

Ziemięcice 64

0021numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 893,480 Konsorcjum Mustang  5,93

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405082

 19

Świbie 4/7, 4/6

0010numer obrębu geodezyjnego

4404



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

34 314 76 54

242917840

5771975009

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PORECO Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 45,400
 21,200

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,380  4,380

 0,250  0,250 0,250

 21,200 21,200

 0,470 0,470  0,470

 23,600 23,600  23,600

 0,460 0,46  0,460

 11,200 11,200  11,200
 96,500  96,500  96,500

 0,645  0,645  0,645

 12,100 12,100  12,100

 394,000 394,000  394,000

 4,380
 0,420 0,420  0,420

 8,290 8,290  8,290

 45,400 45,400

 12,500 12,500  12,500

Osadniki, odwodnienie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 507.920  107.680

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 507,920 BIOTECH  9,25

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2410

24

2410062

 1

225, 406/10, 408/4

0002numer obrębu geodezyjnego

4405



Organ wydający

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(33) 82-80-275

002393877

5470083658

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

AQUA S.A.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 61,890
 26,110

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,860  5,310

 0,570  0,680 0,760

 27,980 24,200

 3,230 2,580  2,870

 151,000 37,600  65,400

 1,000 0,60  0,800

 242,000 80,800  129,000
 290,000  354,000  328,000

 1,800  4,300  2,600

 2,170 1,900  2,040

 1 550,000 1 020,000  1 305,000

 5,870
 0,910 0,700  0,800

 59,000 35,300  48,200

 66,980 56,350

 8,300 7,800  8,000

Osad czynny, nadmierny,zagęszczony,przefermentow. w komorach fermentacyjnych, odwodniony w wirówkach

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 10,800.000  2,820.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 945,560 Gospodarstwo Rolne 

Maria Mike

 5,49

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 1

247/63

0016numer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 1 050,160 Gospodarstwo Rolne 

Machej Edward

 6,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2403

24

2403082

 2

340/3, 314/3, 340/1

0002numer obrębu geodezyjnego

4406



średnia 5 2 149,550 Gospodarstwo Rolne 

Marek Błaszczyk

 25,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 3

637, 636, 635/2, 634/2, 595/2, 595/2, 594/2, 

590, 591, 592/2, 593/2, 629, 630/2, 631/2, 

632/2, 633/2, 582/2

0019numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 875,110 Gospodarstwo Rolne 

Lis Remigiusz

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 4

481/66, 482,66, 480/66, 483/666, 556/66. 

113, 164/114

0021numer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 1 366,960 Gospodarstwo Rolne 

Król Krystyna 

"MUSTANG"

 9,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2403

24

2403062

 5

306/8, 307, 315/3, 313/1, 315/4

0001numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 796,720 Gospodarstwo Rolne 

Sara Mazurek

 4,85

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 6

73, 111/52, 112/52, 113/53, 114/53

0007numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 1 433,370 Gospodarstwo Rolne 

Lis Remigiusz

 8,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 7

12/5

0011numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 2 001,100 MUSTANG  18,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 8

19, 18/3

0021numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 207,300 gospodarstwo Rolne 

Sara Mazurek

 1,26

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 9

15

0010numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 434,980 Adrian Roj  2,46

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405075

 10

149/25

0015numer obrębu geodezyjnego

4407



Organ wydający

43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(33) 854-34-96

070473920

5481004266

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - SUW Go¶ciejów

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

stabilizacja tlenowa osadu nadmiernego, wywóz na oczyszczalnię ścieków do Ustronia do unieszkodliwie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 539.000  5.390

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

4408



Organ wydający

34-300 Żywiec, ul. Bracka 66

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

33/860-63-00

070540957

5530101094

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

BB OS 

GO.7221.00011.20

2013-08-02

do:

od: 2013-08-02

2023-08-02

Marszałek Województwa 

Śląskiego

 49,000
 28,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,090  4,450

 0,360  0,470 0,570

 31,500 26,300

 3,410 3,100  3,260

 22,300 15,400  18,850

 0,850 0,76  0,810

 133,000 87,600  110,300
 193,000  201,000  197,000

 0,390  0,390  0,390

 3,180 2,360  2,770

 870,000 797,000  833,500

 4,800
 0,950 0,870  0,910

 134,000 58,600  96,300

 49,200 48,800

 7,800 7,500  7,650

fermentacja mezofilna,odwadnianie na wirówce dekantacyjnej

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,065.880  305.308

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 45,220 Gospodarstwo Rolne 

Marek Błaszczyk

 0,95

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 1

575,2

0019numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 23,800 Gospodarstwo Rolne 

Marek Błaszczyk

 0,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 2

572

0019numer obrębu geodezyjnego

4409



średnia 5 106,310 Gospodarstwo Rolne 

Marek Błaszczyk

 2,24

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 3

590

0019numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 35,700 Gospodarstwo Rolne 

Marek Błaszczyk

 0,75

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 4

569

0019numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 76,180 Gospodarstwo Rolne 

Marek Błaszczyk

 0,80

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 5

568

0019numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 23,800 Gospodarstwo Rolne 

Marek Błaszczyk

 0,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 6

574

0019numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 50,940 Gospodarstwo Rolne 

Marek Błaszczyk

 1,07

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 7

588

0019numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 47,130 Gospodarstwo Rolne 

Marek Błaszczyk

 0,99

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 8

589

0019numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 23,800 Gospodarstwo Rolne 

Marek Błaszczyk

 0,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 9

571

0019numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 19,000 Gospodarstwo Rolne 

Marek Błaszczyk

 0,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 10

576/2

0019numer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 585,460 Gospodarstwo Rolne 

Janusz Mróz

 5,15

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2403

24

2403113

 11

621/99

0003numer obrębu geodezyjnego

4410



średnia 5 21,410 Gospodarstwo Rolne 

Marek Błaszczyk

 0,45

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 12

573

0019numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

44-264 Świerklany, ul. Pogodna 5

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(32) 422-96-60

272463775

6421010134

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia Ścieków Świerklany

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 43,500
 15,300

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,030  3,970

 0,640  0,660 0,680

 22,700 11,500

 2,140 1,310  1,820

 20,300 16,500  18,100

 0,240 0,18  0,210

 22,300 14,700  19,400
 93,600  174,000  136,200

 0,250  1,190  0,530

 13,300 7,060  9,270

 614,000 426,000  504,000

 5,450
 1,120 0,140  0,480

 19,900 11,800  15,600

 59,600 34,800

 12,200 9,300  10,030

Stabilizacja telnowa, zagęszczanie, odwadnianie na prasie taśmowej, higienizacja wapnem palonym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 280.000  15.300

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

ciężka 5 150,000 Józef Szulik  2,04

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2412

24

2412052

 1

45, 46, 47, 49, 108/50, 109/51

Świerklany Górnenumer obrębu geodezyjnego

4411



ciężka 5 130,000 Marek Kula  5,27

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2412

24

2412052

 2

415/9, 12, 713/9, 711/9, 502/50, 413/1, 414/1

Świerklany Górnenumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

606 244 035

151398468

5751865111

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA KOSZĘCIN

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

WOŚ.6220.1.4.20

17

2017-11-06

do:

od: 2017-11-21

2022-02-28

Starosta Lubliniecki

WOŚ.6220.1.3.20

12

2012-03-14

do:

od: 2012-03-14

2022-02-28

Starosta Lubliniecki

 72,230
 12,850

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,770  6,620

 0,320  0,610 1,270

 17,100 9,600

 1,600 1,190  1,420

 27,600 5,700  18,530

 0,590 0,05  0,290

 74,000 11,100  32,330
 65,400  157,000  88,100

 0,500  2,450  1,420

 9,170 2,360  5,680

 1 541,000 374,000  938,000

 8,500
 0,750 0,070  0,440

 25,800 5,980  15,950

 83,800 58,000

 11,300 6,800  9,080

uwodnienie, odwodnienie na prasie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 845.710  122.910

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 47,240 RESTAR Rafał Lenart  0,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2462

24

2462011

 1

595/12

246201_1numer obrębu geodezyjnego

4412



średnia 1 543,800 Usługi Transportowe i 

Komunalne

 9,02

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2407

24

2407062

 2

70/9

240706_2numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 254,670 Usługi Transportowe i 

Komunalne

 4,13

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2407

24

2407062

 3

49,6

240706_2numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

034 362 14 49

152187957

9491915014

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OŚ.6341.106.2013

-V.36

2013-12-31

do:

od: 2013-12-31

2023-12-31

Starosta Częstochowski

 69,930
 13,260

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,610  4,930

 0,150  0,250 0,350

 13,440 13,080

 1,120 0,590  0,860

 18,480 13,850  16,170

 0,249 0,10  0,173

 4,930 3,300  4,120
 0,540  1,520  1,030

 0,180  0,180  0,180

 3,350 0,820  2,090

 622,300 455,000  538,700

 6,250
 4,240 3,150  3,700

 8,020 6,860  7,440

 85,350 54,520

 10,000 5,550  7,780

wapnowanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 97.900  13.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

4413



średnia 4 97,900 Jacek Mazurkiewicz  12,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2404

24

2404102

 1

8,17,18,87/5

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

W±sosz Dolny, ul. Traugutta 130, 42-110 

Popów

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

150504678

5740001105

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

FRUKTUS AGROS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ROś.III.7648/117/0

8

2015-11-02

do:

od: 2015-11-02

2018-12-30

Starostwo Powiatowe 

Kłobuck

ROŚ.6220.1.2018.

III

2018-03-08

do:

od: 2018-03-08

2018-12-20

STAROSTWO 

KŁOBUCKIE

ROŚ.6220.1.2017.

III

2017-03-06

do:

od: 2017-03-06

2018-12-30

STAROSTWO 

KŁOBUCKIE

 71,700
 0,080

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,320  3,770

 0,090  0,110 0,130

 1,000 0,070

 0,344 0,190  0,278

 9,810 3,250  7,070

 0,770 0,05  0,290

 56,400 33,000  42,330
 22,500  34,300  27,300

 0,049  0,791  0,520

 1,300 0,880  1,150

 210,000 72,100  152,030

 4,130
 0,091 0,009  0,036

 14,500 7,990  10,960

 75,200 68,800

 8,000 6,700  7,230

Stabilizacja tlenowa

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 260.000  2.080

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 4 260,000 Krystian Matyja, Artur 

Matyja

 3,55

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2406

24

2406072

 1

261, 262, 263,

240607-2.0014.261; 240607-2.0014.262; 

240607-2.0014.263

numer obrębu geodezyjnego

4414



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

151398362

5742054608

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gmina Popów

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 24,600
 19,200

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 3,500

 0,470

 1,100

 4,850

 0,105

 7,200
 48,500

 0,605

 15,000

 451,000

 0,051

 1,950

 12,300

odwadnianie, higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 252.000  42.400

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 1 75,000 Józef Randak  4,36

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2406

24

2406072

 1

36;37

0005numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 81,000 Kazimiera Zielonka  4,69

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2406

24

2406072

 2

94/2; 75

0010numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 35,000 Randak Magdalena  1,95

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2406

24

2406072

 3

35/17

0012numer obrębu geodezyjnego

4415



lekka 1 43,000 Anna Mikke  1,85

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2406

24

2406072

 4

35/16

0012numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

42-230 Koniecpol, ul. Zachodnia 30/40

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

34 3551541

243115077

9492193190

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 52,050
 22,650

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,240  3,230

 0,210  0,260 0,300

 25,200 20,100

 1,140 0,780  0,960

 20,700 12,000  19,850

 0,140 0,10  0,120

 16,100 9,220  12,660
 77,400  126,000  101,700

 0,250  1,330  0,790

 11,700 9,270  10,490

 789,000 573,000  679,500

 4,210
 0,100 0,100  0,100

 10,800 7,530  9,170

 59,700 44,400

 10,000 8,400  9,200

do produkcji nawozów organiczno-mineralnych

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 28.460  6.450

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

4416



Organ wydający

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 45

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

32 414 72 38

272083038

6390015023

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 83,700
 14,030

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 6,520  6,520

 0,350  0,350 0,350

 14,030 14,030

 1,530 1,530  1,530

 14,100 14,100  14,100

 0,196 0,20  0,196

 25,000 25,000  25,000
 156,000  156,000  156,000

 1,200  1,200  1,200

 1,520 1,520  1,520

 818,000 818,000  818,000

 6,520
 0,280 0,280  0,280

 19,000 19,000  19,000

 83,700 83,700

 6,900 6,900  6,900

Higienizacja przez mieszanie z wapnem hydratyzowanym.

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 561.020  78.710

nie tak tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

4417



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

32 30 11 526

278351793

9691393388

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 72,500
 15,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,710  5,510

 0,570  0,610 0,650

 16,600 14,600

 2,430 2,120  2,260

 58,200 30,300  42,400

 0,200 0,05  0,100

 19,300 11,400  15,400
 148,000  191,000  167,300

 1,820  2,320  2,000

 1,930 1,100  1,510

 991,000 722,000  837,300

 7,630
 0,800 0,720  0,770

 13,900 10,600  12,300

 73,300 71,600

 6,900 6,500  6,700

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 867.700  132.700

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 158,180 Konsorcjum Mustang  1,81

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2408

24

2408021

 1

60

0033numer obrębu geodezyjnego

średnia 3 227,980 Konsorcjum Mustang  1,16

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 2

214/4

0004numer obrębu geodezyjnego

4418



średnia 3 425,980 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 2,11

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 3

2

0021numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

380723391

6252465724

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

WOJKOWICKIE WODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 70,550
 14,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,200  4,800

 0,430  0,500 0,560

 16,200 13,600

 1,680 1,470  1,580

 92,500 56,500  74,500

 0,050 0,05  0,050

 24,400 9,160  16,780
 98,700  233,000  165,850

 0,050  10,800  5,420

 1,970 2,400  2,190

 1 572,000 1 406,000  1 489,000

 6,400
 0,710 0,610  0,660

 22,000 10,200  16,100

 77,500 63,600

 7,300 7,100  7,200

Fermentacja tlenowa: - osad mechanicznie odwodniony z dawkowaniem polielektrolitu, - osad po prasie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 533.400  77.068

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 4 180,160 MUSTANG Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 1,70

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 1

18/3

0021numer obrębu geodezyjnego

4419



średnia 4 353,240 MUSTANG Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 1,72

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 2

6

0021numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

42-793 Ciasna, ul. Nowa 1A

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

343535100

151398416

5751865341

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gmina Ciasna (Oczyszczalnia ścieków w Ciasnej)

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 29,950
 23,350

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,740  3,270

 0,270  0,275 0,280

 26,000 20,700

 0,710 0,470  0,590

 25,200 24,600  24,900

 0,320 0,05  0,185

 13,800 13,200  13,500
 59,200  76,900  68,050

 0,050  1,120  0,585

 20,100 13,400  16,750

 413,000 164,000  288,500

 3,800
 0,420 0,220  0,320

 12,300 9,840  11,070

 42,800 17,100

 12,500 12,400  12,450

odwodnienie i higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 34.300  8.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 4 34,300 SG Synergia sp. z 

o.o. S.K.A.

 7,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2462

24

2462011

 1

7992/258, 321, 5457/322, 5456/322, 330, 

864/331, 869/331, 5228/336, 5229/336, 

5230/336, 5223/337, 5224/337, 

5225/337,5218/338, 5219/338, 5220/338, 

5214/344, 5215/344, 5216/344, 5211/344.

ROZBARK, nr 13numer obrębu geodezyjnego

4420



Organ wydający

42-445 Szczekociny, ul. Parkowa 1

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

32 355 70 54

000472762

5770400442

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Spóldzielcza Agrofirma Szczekociny

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ROII.6220.002.201

2.BS

2012-08-17

do:

od: 2012-08-17

2022-08-16

Starostwo Powiatowe w 

Zawierciu

 46,430
 17,770

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,850  3,970

 0,300  0,480 0,780

 26,400 12,600

 0,830 0,080  0,530

 23,200 16,700  19,670

 0,640 0,05  0,250

 18,400 4,070  11,150
 24,500  145,000  92,830

 0,050  1,830  0,830

 30,100 6,710  14,870

 542,000 106,000  335,000

 4,960
 0,550 0,067  0,360

 12,500 4,770  8,360

 71,500 9,900

 12,600 8,500  10,270

stabilizacja tlenowa na poletkach osadowych

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 280.000  52.340

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 300,000 Spółdzielcza 

Agrofirma 

Szczekociny

 50,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2416

24

2416083

 1

działki 761 i część 728

JGR 761, Szczekociny miasto 241608numer obrębu geodezyjnego

4421



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

32 233 60 95

272348927

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 74,200
 52,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,900  4,900

 0,470  0,470 0,470

 52,400 52,400

 1,790 1,790  1,790

 19,000 19,000  19,000

 0,300 0,30  0,300

 16,500 16,500  16,500
 154,000  154,000  154,000

 1,260  1,260  1,260

 3,140 3,140  3,140

 1 040,000 1 040,000  1 040,000

 4,900
 0,380 0,380  0,380

 9,910 9,910  9,910

 74,200 74,200

 7,500 7,500  7,500

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 5.000  2.620

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 5,000 Badura Alfred  1,74

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405082

 1

252/25

Wielowieśnumer obrębu geodezyjnego

4422



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

151398304

5742055022

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA LIPIE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ROŚ.6341.1.96.20

15.III

2015-11-24

do:

od: 2015-11-24

2025-11-26

Starostwo Powiatowe w 

Kłobucku

 78,200
 5,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 1,800

 0,540

 1,570

 23,700

 190,000

 2,190

 2,420

 0,050

 0,180

 17,500

 7,300

osad odwodniony

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 4,340.000  4,340.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

4423



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

34 328 11 21

151397983

9492138802

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA KŁOMNICE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 32,500
 25,300

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,600  2,600

 0,250  0,250 0,250

 25,300 25,300

 0,590 0,590  0,590

 3,700 3,700  3,700

 0,100 0,10  0,100

 0,300 0,300  0,300
 68,000  68,000  68,000

 0,790  0,790  0,790

 15,000 15,000  15,000

 458,000 458,000  458,000

 2,600
 0,050 0,050  0,050

 0,400 0,400  0,400

 32,500 32,500

 12,300 12,300  12,300

Osad komunalny jest stabilizowany i zagęszczony w komorze stabilizacji

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 216.700  54.800

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 2 216,700 Firma Usługiwa 

"ADMAR" Beata 

Milczarek

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2404

24

2404052

 1

3060

0004numer obrębu geodezyjnego

4424



Organ wydający

43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(33) 854-34-96

070473920

5481004266

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - SUW Go¶ciejów

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

WSO.O7644-Odn-

00011/10

2010-08-09

do:

od: 2010-08-09

2020-08-08

Starostwo Powiatowe w 

Cieszynie

 51,530
 21,070

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 70,000 0    23,000

 1,830  3,510

 0,330  0,440 0,540

 28,700 14,700

 2,400 0,970  1,660

 29,000 16,000  21,300

 0,600 0,34  0,500

 23,000 11,000  17,000
 43,700  148,000  107,900

 0,890  1,600  1,210

 23,100 4,000  10,630

 1 213,000 429,000  826,000

 4,800
 0,330 0,150  0,250

 16,000 11,800  13,270

 61,000 36,700

 12,300 7,700  9,470

osad stablilzowany tlenowo w Kn, prasowany na prasie taśmowej homogenizowany wapnem

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 700.780  158.360

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

ciężka 3 186,760 Usługi Wielobranżowe 

"Mustang" M. 

Pierzchała

 1,24

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2403

24

2403113

 1

646/4

obr. 0019numer obrębu geodezyjnego

ciężka 3 390,000 Usługi Wielobranżowe 

"Mustang" M. 

Pierzchała

 2,49

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2403

24

2403113

 2

621/99

0003numer obrębu geodezyjnego

4425



średnia 3 186,740 Mustang Usługi Wiel. 

Marek Pierzchała

 0,92

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2403

24

2403082

 3

815,19

0003numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

32/4147401

363083826

6392008872

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

SE.II.6341.37.201

3

2013-06-13

do:

od: 2013-06-13

2023-06-12

Starosta Raciborski

 45,700
 25,300

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,480  1,480

 0,540  0,540 0,540

 25,300 25,300

 1,480 1,480  1,480

 50,800 50,800  50,800

 0,300 0,30  0,300

 40,000 40,000  40,000
 204,000  204,000  204,000

 1,010  1,010  1,010

 3,220 3,220  3,220

 1 575,000 1 575,000  1 575,000

 1,480
 0,100 0,100  0,100

 28,600 28,600  28,600

 45,700 45,700

 7,000 7,000  7,000

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 30.940  7.830

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 30,940 ZODIAK Sp z O.O.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2476

24

2476011

 1

numer obrębu geodezyjnego

4426



Organ wydający

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(33) 82-80-275

002393877

5470083658

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

AQUA S.A.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 74,510
 21,740

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 6,290  6,500

 0,440  0,480 0,510

 23,310 20,390

 2,650 1,950  2,370

 18,600 15,500  16,900

 0,400 0,36  0,370

 50,700 41,400  46,300
 181,000  238,000  202,000

 2,550  2,880  2,670

 1,630 1,110  1,370

 800,000 587,000  719,000

 6,830
 0,120 0    0,080

 24,400 22,200  23,500

 80,090 67,780

 7,000 6,400  6,600

stabilizacja tlenowa w bioreaktorach, wstępne zagęszczanie grawitacyjne, odwadnianie na prasie filtr

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 2,220.000  483.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 105,380 MUSTANG  0,76

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 1

18/3

0021numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 342,140 Gospodarstwo Rolne 

Lis Remigiusz

 1,65

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 2

12/5

0011numer obrębu geodezyjnego

4427



ciężka 5 235,240 Gospodarstwo Rolne 

Król Krystyna 

"MUSTANG"

 1,69

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2403

24

2403062

 3

306/8

0001numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 211,000 Gospodarstwo Rolne 

Ciupka Józef

 1,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 4

511/6

0041numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 342,020 Gospodarstwo Rolne 

Marek Błaszczyk

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 5

591, 594/2, 595/2

0016numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 184,700 Gospodarstwo Rolne 

Maria Mike

 0,96

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 6

247/63, 605/62

0016numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

44-194 Knurów, ul. Szpitalna 11

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(32) 236-64-71

276575519

9691201897

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

WOŚ.6220.12/201

6

2017-02-10

do:

od: 2017-02-10

2027-02-10

Starosta gliwicki

4428



 47,480
 18,700

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 120,000 0    30,000

 3,960  6,260

 0,430  0,470 0,500

 23,700 16,200

 1,420 0,980  1,190

 30,000 18,600  24,080

 0,540 0,05  0,220

 15,200 10,800  13,550
 91,900  163,000  122,480

 0,050  1,760  0,770

 20,800 7,530  11,500

 546,000 316,000  466,500

 10,700
 0,720 0,200  0,420

 14,300 8,190  11,200

 57,400 35,000

 12,600 12,200  14,430

osad czynny nadmierny ustabilizowany tlenowo, zagęszczony i odwodniony na prasie taśmowej

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 5,055.000  889.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 765,000 PW Samtrans Dariusz 

Kardas

 4,33

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405073

 1

684/77, 648/77, 397/74

0005numer obrębu geodezyjnego

średnia 3 452,000 PW Samtrans Dariusz 

Kardas

 1,71

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405052

 2

738/202, 735/190

0010numer obrębu geodezyjnego

średnia 3 1 107,000 PW Samtrans Dariusz 

Kardas

 6,82

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405082

 3

484/48, 698/51

0013numer obrębu geodezyjnego

średnia 3 675,000 PW Samtrans Dariusz 

Kardas

 4,02

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405073

 4

250/72, 251/73

0005numer obrębu geodezyjnego

4429



średnia 3 480,000 PW Samtrans Dariusz 

Kardas

 16,18

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405073

 5

335, 36, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 

129/3, 7, 130/42

003numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

34 377 84 24

151398385

5741062830

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA WRĘCZYCA WIELKA

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 70,600
 14,200

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 5,500  5,500

 0,390  0,390 0,390

 14,200 14,200

 1,300 1,300  1,300

 23,000 23,000  23,000

 0,210 0,21  0,210

 15,000 15,000  15,000
 181,000  181,000  181,000

 1,000  1,000  1,000

 9,200 9,200  9,200

 784,000 784,000  784,000

 5,500
 0,050 0,050  0,050

 11,000 11,000  11,000

 70,600 70,600

 12,000 12,000  12,000

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 134.180  22.810

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

4430



Organ wydający

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Szarych 

Szeregów 2

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

32/2154340

072686984

6521607392

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 64,200
 19,230

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 8,000  8,400

 0,350  1,160 2,760

 23,300 15,100

 5,000 1,750  3,060

 480,000 35,000  188,000

 0,330 0,25  0,290

 299,000 66,100  154,730
 154,000  840,000  444,670

 2,800  3,800  3,270

 8,060 1,220  3,640

 2 190,000 501,000  1 097,000

 8,800
 1,190 1,050  1,120

 199,000 27,200  85,370

 68,400 60,700

 8,200 7,900  8,070

Stabilizacja tlenowa, mechaniczne odwadnianie na prasie taśmowej

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 4,774.950  1,064.520

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 4 774,950 Paweł Gajdzik  23,66

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2467

24

2467011

 1

1110/27

3 Bzie Górnenumer obrębu geodezyjnego

4431



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

151398400

5751865358

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA BORONÓW

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 62,650
 15,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 5,190  5,980

 0,330  0,350 0,360

 17,000 13,200

 1,160 0,870  1,020

 53,900 36,700  45,300

 0,720 0,23  0,480

 19,400 16,000  17,700
 97,800  100,000  98,900

 1,910  2,010  1,960

 11,700 1,810  6,760

 857,000 776,000  816,500

 6,760
 0,570 0,370  0,470

 14,900 13,800  14,350

 68,500 56,800

 12,300 6,500  9,400

zagęszczenie, odwodnienie i higienizacja wapnem

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 185.000  26.300

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 100,000 Gmina Boronów  2,60

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2407

24

2407022

 1

383/137

obręb 240702_2.0001 Boronównumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 85,000 Gmina Boronów  0,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2407

24

2407022

 2

674/137

obręb 240702_2.0001 Boronównumer obrębu geodezyjnego

4432



Organ wydający

41-902 Bytom, ul. Kościuszki 11

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

32 396 71 00

270150701

6260002826

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 73,200
 10,650

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 5,460  5,720

 0,380  0,860 1,340

 15,300 6,000

 1,640 0,843  1,240

 166,000 71,200  118,600

 0,850 0,31  0,580

 39,200 24,500  31,850
 114,000  138,000  126,000

 1,490  4,180  2,840

 4,200 2,580  3,390

 1 752,000 753,000  1 252,500

 5,980
 1,210 0,100  0,660

 34,400 14,500  24,450

 74,100 72,300

 7,500 7,000  7,250

stabilizacja tlenowa, odwadnianie na prasach

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 505.600  73.760

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 10,640 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,07

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 1

7

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 11,820 Konsorcjum Mustang  0,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405082

 2

4/7

0010numer obrębu geodezyjnego

4433



średnia 5 149,620 Konsorcjum Mustang  0,98

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405073

 3

151/8

0015numer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 24,600 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,16

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 4

7

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 50,000 Konsorcjum Mustang  0,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 5

64

0021numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 49,940 Konsorcjum Mustang  0,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 6

7

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 23,880 Konsorcjum Mustang  0,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 7

64

0021numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 31,920 Konsorcjum Mustang  0,14

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 8

5

0022numer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 32,200 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,21

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 9

10/2

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 25,320 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,11

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 10

7

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 23,000 Konsorcjum Mustang  0,19

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405082

 11

4/7

0010numer obrębu geodezyjnego

4434



średnia 5 72,660 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,48

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 12

7

0002numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

32 332 71 58

241080759

9691537485

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 67,350
 16,750

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,340  4,050

 0,212  0,286 0,367

 17,900 15,600

 1,230 0,600  0,920

 17,000 17,000  17,000

 0,620 0,16  0,389

 0,083 0,083  0,083
 72,000  111,000  91,500

 1,700  1,700  1,700

 0,930 0,910  0,920

 521,000 404,000  462,500

 6,750
 1,670 1,240  1,460

 7,900 3,400  5,650

 71,200 63,500

 8,130 5,910  7,020

Odwadnianie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 23.540  3.940

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

4435



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

34 377 84 24

151398385

5741062830

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA WRĘCZYCA WIELKA

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 78,300
 22,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    1,000  0   

 5,800  5,800

 0,660  0,660 0,660

 22,100 22,100

 1,500 1,500  1,500

 18,000 18,000  18,000

 0,130 0,13  0,130

 15,000 15,000  15,000
 165,000  165,000  165,000

 1,500  1,500  1,500

 1,600 1,600  1,600

 889,000 889,000  889,000

 5,800
 0,860 0,860  0,860

 12,000 12,000  12,000

 78,300 78,300

 7,900 7,900  7,900

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 13.560  2.030

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

4436



Organ wydający

44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(32) 232 17 06

271062577

6310102608

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS.GO.7243.0003

2.2012

2012-05-28

do:

od: 2012-05-28

2022-05-28

Marszałek Województwa 

Śląskiego

 59,320
 20,290

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 0,930  4,370

 0,472  0,800 1,460

 21,900 17,100

 2,900 1,720  2,260

 141,000 46,000  91,170

 1,630 0,98  1,300

 660,000 100,000  174,330
 277,000  526,000  403,170

 3,090  7,900  4,200

 8,900 4,910  6,550

 1 677,000 1 216,000  1 406,830

 5,440
 0,820 0,120  0,540

 241,000 90,000  144,920

 65,000 53,100

 11,700 9,600  10,780

fermentacja beztlenowa, odwadnianie na prasach filtracyjnych i wirówce oraz higienizacja wapnem

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 0.000  0.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

4437



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

32 233 60 95

272348927

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 7,700
 78,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,300  2,300

 0,100  0,100 0,100

 78,900 78,900

 0,810 0,810  0,810

 8,600 8,600  8,600

 0,250 0,25  0,250

 7,320 7,320  7,320
 10,900  10,900  10,900

 0,500  0,500  0,500

 4,040 4,040  4,040

 65,300 65,300  65,300

 2,300
 0,020 0,020  0,020

 5,000 5,000  5,000

 7,700 7,700

 7,500 7,500  7,500

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1.500  1.180

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 1,500 Badura Alfred  1,74

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405082

 1

252/25

Wielowieśnumer obrębu geodezyjnego

4438



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

32 2387182

000172333

6310112311

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

WOS.6233.47.201

4

2016-01-21

do:

od: 2016-01-21

2025-01-20

Starosta gliwicki

 83,100
 8,450

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 7,960  7,980

 0,400  0,420 0,440

 9,500 7,400

 1,870 1,410  1,640

 61,800 29,700  45,750

 1,160 0,72  0,940

 1,160 0,720  0,940
 146,000  209,000  177,500

 0,050  2,760  1,400

 2,660 1,670  2,170

 888,000 562,000  725,000

 8,000
 0,750 0,740  0,745

 10,800 5,700  8,250

 83,600 82,600

 8,000 7,500  7,750

Odwadnianie i stabilizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 11.680  0.990

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

ciężka 3 11,680 PPHU KOMART Sp. z 

o.o.

 0,33

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405011

 1

463/25

Szczygłowicenumer obrębu geodezyjnego

4439



Organ wydający

34-350 Cięcina, ul. Graniczna 1

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

33/864-02-23

072256031

5532100408

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

"Beskid-Ekosystem" Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS,GO.7244.0011

6.2014

2014-10-30

do:

od: 2014-10-30

2019-12-31

Marszałek Województwa 

Śląskiego

1713/OS/2013 2013-08-02

do:

od: 2013-08-02

2023-08-02

Marszałek Województwa 

Śląskiego

ZEO.6233.2.17.20

14

2014-10-16

do:

od: 2014-10-16

2024-10-16

Prezydent Miasta 

Bytomia

1616/OS/2017 2017-05-25

do:

od: 2017-05-25

2018-07-07

Marszałek Województwa 

Śląskiego

1060/OS/2017 2017-03-31

do:

od: 2017-03-31

2019-02-12

Marszałek Województwa 

Śląskiego

 68,130
 18,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,020  5,490

 0,390  0,480 0,580

 22,300 13,600

 2,150 1,270  1,840

 14,000 8,210  10,370

 0,340 0,14  0,220

 30,400 14,000  21,600
 79,700  148,000  117,570

 0,250  0,990  0,990

 11,500 0,340  6,350

 484,000 415,000  442,670

 7,150
 0,960 0,110  0,600

 14,600 8,430  10,810

 81,700 60,100

 7,300 6,200  6,900

stabilizacja tlenowa i odwadnianie na taśmowej prasie filtracyjnej

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 3,070.010  728.510

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

4440



średnia 3 1 460,140 STAL MET NIECZAJ 

Sp. z o.o.

 88,32

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2408

24

2408021

 1

1585/217; 97/2; 1592/222; 113/4; 105/2; 

124/2; 1586/217; 1575/215; 1593/222; 

1584/217; 1601/215; 226/27; 229/28; 225/27; 

14/21; 2448/197; 2450/197; 2451/197; 

2234/197; 2449/197; 115/21; 63/21; 64/21.

numer obrębu geodezyjnego

średnia41-709 Ruda 

Śląska, ul. 

Chorzowska 

41

3 297,860 HILKIM Sp. z o.o.  2,54

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2469

24

2469011

 2

3087/215,2878

numer obrębu geodezyjnego

średnia 3 2 004,300 SG Synergia Sp. z 

o.o. S.K.A.

 7,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2462

24

2462011

 3

5229/336; 5230/336; 5223/337; 5224/337; 

5225/337; 5218/338; 5219/338; 5220/338; 

5214/344; 5215/344; 5216/344; 5211/344.

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

34 328 11 21

151397983

9492138802

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA KŁOMNICE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

4441



 47,900
 19,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,700  3,700

 0,280  0,280 0,280

 19,100 19,100

 0,850 0,850  0,850

 8,900 8,900  8,900

 0,100 0,10  0,100

 0,300 0,300  0,300
 88,000  88,000  88,000

 1,000  1,000  1,000

 12,000 12,000  12,000

 629,000 629,000  629,000

 3,700
 0,050 0,050  0,050

 0,400 0,400  0,400

 47,900 47,900

 8,400 8,400  8,400

Osad komunalny jest stabilizowany i zagęszczony w komorze stabilizacji

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 163.000  31.100

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 2 163,000 Firma Usługowa 

ADMAR Beata 

Milczarek

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2404

24

2404052

 1

3060

0004numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Nowy 

Dwór 20

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(32) 431-10-87

273535471

6422244489

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS 

GO.7244.00123.20

2015-02-26

do:

od: 2015-02-26

2017-02-12

Marszałek Województwa 

Śląskiego

4442



 82,300
 20,300

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 7,900  9,000

 0,370  0,380 0,370

 13,030 17,700

 1,890 1,520  2,120

 11,330 10,000  13,000

 0,520 0,25  0,520

 13,670 13,200  14,000
 71,900  82,200  88,400

 0,640  0,820  1,090

 1,410 1,360  1,470

 398,330 317,000  464,000

 8,500
 0,660 0,400  0,820

 9,120 8,670  9,790

 76,700 73,500

 7,030 6,800  7,400

stabilizacja tlenowa

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 3,439.060  640.910

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 1 130,390 HILKIM Sp. z o.o.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2462

24

2462011

 1

Część działki 595/12

numer obrębu geodezyjnego

średnia55-220 Jelcz, 

ul. Inżynierska 

3

3 2 308,670 STAL-MET NIECZAJ 

Sp. z o.o.

 88,32

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2472

24

2472011

 2

1585/217, 97/2, 1592/222, 113/4, 105/2, 

124/2, 1586/217, 1575/215, 1593/222, 

1584/217, 1601/215, 226/27, 229/28, 225/27, 

14/21, 2448/197, 2451/197, 2234/197, 

2449/197, 115/21, 63/21, 64/21

Stara Kuźnianumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

34 314 76 54

242917840

5771975009

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PORECO Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

4443



 12,700
 20,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 0,320  0,320

 0,370  0,370 0,370

 20,100 20,100

 0,490 0,490  0,490

 35,160 35,100  35,100

 0,900 0,90  0,900

 22,200 22,200  22,200
 122,000  122,000  122,000

 1,510  1,510  1,510

 21,000 21,000  21,000

 602,000 602,000  602,000

 0,320
 0,180 0,180  0,180

 14,000 14,000  14,000

 12,700 12,700

 12,500 12,500  12,500

Osadniki, odwodnienie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 54.090  10.880

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 54,090 BIOTECH  9,25

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2410

24

2410062

 1

225, 406/10, 408/4

0002numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

151398089

9492172992

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA LELÓW

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

4444



 74,350
 3,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,200  4,850

 0,350  0,525 0,700

 4,200 2,000

 0,880 0,660  0,770

 15,000 13,000  14,000

 0,550 0,12  0,325

 8,000 6,000  7,000
 68,000  85,000  76,500

 0,730  0,960  0,845

 6,700 3,300  5,000

 822,000 601,000  711,500

 5,500
 0,500 0,050  0,050

 4,800 4,600  4,700

 79,000 69,700

 11,300 7,400  9,350

higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 499.000  11.600

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 1 100,000 Wojciech Ćwiek  0,97

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2404

24

2404092

 1

318

Drochlinnumer obrębu geodezyjnego

lekka 1 370,000 Wojciech Ćwiek  1,25

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2404

24

2404092

 2

5837

Biała WIelkanumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 23 

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

032 2241523

273443800

6350000469

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Huta "Łaziska "S.A. w upadłości układowej

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ŚR-III-6618/PZ/149

/19/07

2007-09-28

do:

od: 2007-09-28

2017-09-28

Wojewoda Śląski

4445



 8,250
 60,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0,210  0,255

 1,010  1,090 1,170

 63,100 56,900

 1,160 0,140  0,650

 95,600 74,600  85,100

 0,510 0,45  0,480

 49,600 43,200  46,400
 97,000  128,000  113,000

 3,000  3,550  3,290

 30,900 19,200  25,100

 1 288,000 1 171,000  1 230,000

 0,300
 0,050 0,050  0,050

 15,000 13,700  14,400

 8,400 8,100

 8,900 8,700  8,800

osuszanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 167.640  99.540

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

ciężka 1 100,640 Adrian Roj  8,64

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2408

24

2408031

 1

241201 5,0001.AR 1.4

241201 5.001-Bełknumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

43-190 Mikołów, ul. Dzieńdziela 

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(32) 2180551

272754320

6351006267

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z  o.o. Oczyszczalnia ścieków "Centrum"

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ŚR-76610/29/11 2011-11-25

do:

od: 2011-11-25

2021-10-31

Prezydent Miasta Gliwice

4446



 71,100
 21,950

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 5,100  5,990

 0,505  0,560 0,620

 23,300 20,600

 2,110 1,680  1,900

 64,000 47,500  55,750

 0,540 0,28  0,410

 35,800 30,900  33,350
 147,000  250,000  212,000

 1,960  3,000  2,480

 1,260 1,010  1,140

 969,000 754,000  861,500

 6,880
 1,230 0,700  0,970

 18,200 16,700  17,450

 73,200 69,000

 6,500 6,000  6,250

prasa filtracyjna

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 5,551.810  854.020

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 2 745,000 "Mustang" Usługi 

Wielobranzowe M. 

Pierchała

 13,47

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405032

 1

197,198,952/199,189,190,191,1277/192,400/2

13,401/121,404/209,402/211,403/210,405/208

0002, 0004, 0021numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 1 652,900 "Mustang" Usługi 

Wielobranzowe M. 

Pierchała

 12,05

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 2

1/2

0021numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

41-800 Zabrze, ul. Wolności 215

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(32) 271-64-41

272730182

6480000278

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

4447



 56,630
 17,430

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 5,550  6,040

 0,460  0,550 0,700

 19,300 14,900

 2,510 1,690  1,990

 75,800 30,000  49,650

 1,180 0,45  0,810

 53,500 21,400  34,200
 44,200  87,300  72,280

 0    2,630  1,450

 12,400 6,080  9,900

 1 970,000 402,000  1 095,300

 6,550
 0,170 0    0,060

 28,800 10,400  18,700

 64,300 51,900

 12,300 10,000  11,450

odwodnienie, higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,251.180  205.230

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

ciężka 5 100,200 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,39

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 1

8

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 92,600 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,56

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 2

7

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 70,500 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,43

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 3

5

0015 Szaszłanumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 29,200 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,18

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 4

8

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

4448



ciężka 5 14,320 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,09

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 5

10/2

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 75,300 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,46

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 6

10/2

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 31,840 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,12

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 7

17/6

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 39,680 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,15

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 8

17/6

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 34,000 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,13

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 9

17/6

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 76,900 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,29

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 10

17/6

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 172,300 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,66

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 11

8

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 375,750 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 1,52

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 12

17/6

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

4449



ciężka 5 101,850 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,58

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 13

18/3

0021 Ziemięcicenumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 177,900 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,68

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 14

17/6

0002 Czekanównumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(33) 854-34-96

070473920

5481004266

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - SUW Go¶ciejów

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 54,600
 19,800

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,980  4,090

 0,320  0,400 0,460

 23,700 17,100

 2,300 1,400  1,900

 23,000 14,800  19,600

 2,700 0,21  1,370

 33,000 26,400  30,500
 138,000  261,000  204,000

 1,200  1,600  1,430

 11,400 2,900  5,770

 926,000 483,000  719,000

 4,700
 0,450 0,024  0,370

 22,200 19,000  20,100

 66,400 35,100

 9,000 7,200  8,100

fermentacja metanowa w WKF-ach, osad prasowany i higienizowany

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,836.440  383.807

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

4450



średnia 3 962,000 Mustang Usługi Wiel. 

Marek Pierzchała

 7,60

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2403

24

2403113

 1

621,99

0003numer obrębu geodezyjnego

średnia 3 425,980 Mustang Usługi 

Wielobranzowe Marek 

Pierzchała

 2,43

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2403

24

2403082

 2

815/19

3numer obrębu geodezyjnego

średnia 3 448,460 Mustang Usługi 

Wielob. Marek 

Pierzchała

 2,77

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2403

24

2403113

 3

621/99

0003numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(33) 854-34-96

070473920

5481004266

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - SUW Go¶ciejów

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

4451



 70,750
 11,650

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 5,500  5,750

 0,580  0,720 0,860

 12,400 10,900

 3,000 2,100  2,550

 17,000 12,000  14,500

 0,170 0   0,090

 24,000 18,000  21,000
 108,000  122,000  115,000

 0,740  0,760  0,750

 5,000 2,000  3,500

 1 261,000 1 254,000  1 257,500

 6,000
 0,410 0,260  0,340

 15,000 14,000  14,500

 71,100 70,400

 8,000 7,100  7,550

fermentacja metanowa w WFK-ach, osad prasowany na prasie taśmowej, higienizowany wapnem

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,023.850  158.360

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 86,000 Konsorcjum 

MUSTANG Marek 

Pierzchała, 

Gospodarstwo Rolne 

Józef Ciupka

 0,32

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 1

435

0039numer obrębu geodezyjnego

średnia 3 76,000 Konsorcjum 

MUSTANG Marek 

Pierzchała, 

Gospodarstwo Rolne 

Józef Ciupka

 0,28

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 2

435

0039numer obrębu geodezyjnego

średnia 3 76,000 Konsorcjum 

MUSTANG Marek 

Pierzchała, 

Gospodarstwo Rolne 

Józef Ciupka

 0,32

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2403

24

2403082

 3

815/19

0003numer obrębu geodezyjnego

4452



średnia 3 101,000 Konsorcjum 

MUSTANG Marek 

Pierzchała, 

Gospodarstwo Rolne 

Józef Ciupka

 0,37

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 4

424

0039numer obrębu geodezyjnego

średnia 3 93,600 Konsorcjum 

MUSTANG Marek 

Pierzchała, 

Gospodarstwo Rolne 

Józef Ciupka

 0,35

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 5

435

0039numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(33) 854-34-96

070473920

5481004266

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - SUW Go¶ciejów

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

WS.O7644-Odn-0

0011/10

2010-08-09

do:

od: 2010-08-09

2020-08-08

Starosta Cieszyński

4453



 48,300
 24,930

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,000  3,100

 0,310  0,650 1,300

 27,800 21,600

 1,900 1,000  1,530

 9,900 6,600  8,430

 0,220 0,16  0,180

 11,000 9,800  10,230
 72,000  75,000  73,670

 0,610  0,960  0,830

 18,000 12,000  10,050

 376,000 344,000  357,000

 3,200
 0    0    0   

 7,700 2,500  5,870

 52,100 45,500

 12,400 10,800  11,670

fermentacja metanowa w WFK-ach, osad prasowany na prasie taśmowej, higienizowany wapnem

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,018.427  383.807

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 364,000 Mustang Usługi Wielk. 

Marek Pierzchała

 2,63

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2403

24

2403082

 1

815/19

obr.0003numer obrębu geodezyjnego

ciężka 3 442,000 Mustang Usługi 

Wielobranzowe Marek 

Pierzchała

 2,74

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2403

24

2403113

 2

621/99

0003numer obrębu geodezyjnego

średnia 3 3 707,000 Mustang Usługi 

Wielobranzowe Marek 

Pierzchała

 3,14

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2403

24

2403113

 3

646/4

obr.0003numer obrębu geodezyjnego

4454



Organ wydający

41-902 Bytom, ul. Kościuszki 11

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

32 396 71 00

270150701

6260002826

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 65,300
 19,330

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 5,430  5,860

 0,663  0,740 0,834

 20,200 18,200

 1,600 1,210  1,390

 329,000 80,000  167,500

 0,653 0,46  0,520

 56,700 41,100  47,680
 116,000  134,000  126,000

 4,170  6,480  5,100

 3,320 2,430  2,860

 2 985,000 1 803,000  2 458,750

 6,170
 2,500 1,220  1,690

 22,300 18,200  19,750

 70,300 59,200

 7,700 7,000  7,300

stabilizacja tlenowa, odwadnianie na wirówce

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,430.000  281.900

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 102,580 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,47

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 1

Ziemięcice 64

0021numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 79,300 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 2

7

0002numer obrębu geodezyjnego

4455



średnia 5 29,500 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 3

Czekanów 7

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 314,595 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 1,99

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405073

 4

Wilkowiczki 151/8

0015numer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 17,260 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,12

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 5

Czekanów 10/2

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 117,600 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,75

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 6

Czekanów 7

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 11,085 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,08

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 7

Czekanów 10/2

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 132,110 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 1,79

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 8

Ziemięcice 18/3

0021numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 100,000 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,46

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405073

 9

Kotliszowice 104/1

0003numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 12,800 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405082

 10

4/7

0010numer obrębu geodezyjnego

4456



średnia 5 115,660 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,55

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 11

64

0021numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 55,520 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,24

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405073

 12

Kotliszowice 104/1

0003numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 131,360 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,93

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405082

 13

4/7

0010numer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 43,500 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 0,28

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 14

Czekanów 10/2

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 44,340 Konsorcjum Mustang  0,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 15

5

0022numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 198,000 Konsorcjum Mustang  0,88

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 16

2

0022numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

32 434 19 15

276935231

6511481877

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia Ścieków Żory

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

IS.6221.2.2011.E

W

2011-02-22

do:

od: 2011-02-22

2014-11-30

Urząd Miasta Żory

IKOS.EW.7662-5/

04

2004-11-29

do:

od: 2004-11-29

2014-11-30

Urząd Miasta Żory

IS.622112.2014.E

W

2014-11-17

do:

od: 2014-11-17

2024-11-17

Prezydent Miasta Żory

4457



 58,260
 19,080

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,160  4,950

 0,590  0,610 0,640

 20,800 16,900

 3,370 2,500  2,980

 28,100 18,800  23,360

 0,850 0,30  0,530

 31,500 21,100  27,360
 284,000  356,000  314,200

 0,250  1,280  0,700

 3,030 1,850  2,510

 801,000 617,000  699,600

 5,660
 1,120 0,450  0,710

 27,200 26,100  23,440

 67,300 48,000

 8,500 6,800  7,360

Fermentacja w otwartych komorach fermentacyjnych

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 5,280.000  1,003.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 623,800 Błaszczyk Daniel  8,65

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2408

24

2408021

 1

63, 70

0033numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 244,480 "Mustang" usługi 

Wielobranżowe

 3,38

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 2

18/3

0021numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 540,000 Ciupka Józef  2,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2466

24

2466011

 3

470, 445,444,469

0039numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 331,160 Mike Kamil  1,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 4

50/8, 54/8, 55/8

0016numer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 728,280 Mróz Janusz  4,63

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2403

24

2403115

 5

646/4

0003numer obrębu geodezyjnego

4458



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

34 314 76 54

242917840

5771975009

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PORECO Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 30,500
 23,600

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,000  3,000

 0,380  0,380 0,380

 23,600 23,600

 1,100 1,100  1,100

 26,900 26,900  26,900

 0,050 0,05  0,050

 26,600 26,600  26,600
 217,000  217,000  217,000

 5,320  5,320  5,320

 16,400 16,400  16,400

 1 230,000 1 230,000  1 230,000

 3,000
 0,330 0,330  0,330

 17,500 17,500  17,500

 30,500 30,500

 8,200 8,200  8,200

Osadniki, odwodnienie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 116.610  27.520

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 116,610 BIOTECH  9,25

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2410

24

2410062

 1

225, 406/10, 408/4

0002numer obrębu geodezyjnego

4459



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

365331033

6452548774

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ŚR/824/2011 2011-11-25

do:

od: 2011-11-25

2021-10-31

Prezydent Miasta Gliwice

 66,700
 18,650

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,320  3,360

 0,251  0,255 0,258

 18,700 18,600

 1,680 0,810  1,245

 61,000 25,300  43,150

 1,200 0,76  0,980

 62,400 33,200  47,800
 72,000  78,000  75,000

 1,950  1,990  1,970

 5,420 4,620  5,020

 1 205,000 988,000  1 096,500

 3,400
 0,310 0,140  0,225

 31,000 16,100  23,550

 71,000 62,400

 11,500 9,800  10,650

Fermentacja metanowa w zamkniętych komorach fermentacyjnych, osad odwodniony przez wirowanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 460.480  87.793

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 60,000 MUSTANG Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała

 12,73

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2405

24

2405082

 1

4/8

0010numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 396,000 Mustang Usługi 

Wielobranżowe Marek 

Pierzchała,

 48,99

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2413

24

2413092

 2

1

0021numer obrębu geodezyjnego
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Organ wydający

44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(32) 232 17 06

271062577

6310102608

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 69,130
 17,070

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 0,570  4,790

 0,309  0,360 0,383

 21,500 13,200

 1,790 0,840  1,250

 94,000 18,400  38,120

 0,850 0,46  0,600

 174,000 24,900  53,590
 61,000  400,000  249,440

 1,570  3,000  2,260

 15,600 5,400  8,070

 1 340,000 773,000  1 009,330

 8,300
 0,630 0,100  0,270

 116,000 18,500  48,780

 78,000 55,900

 12,200 10,100  11,430

zagęszczanie, odwadnianie na prasie filtracyjnej, higienizacja wapnem

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 0.000  0.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

4461



Organ wydający

42-793 Ciasna, ul. Nowa 1A

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

343535100

151398416

5751865341

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gmina Ciasna (Oczyszczalnia ścieków w Ciasnej)

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 32,250
 23,300

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,730  5,315

 0,310  0,315 0,320

 26,000 20,600

 1,020 0,470  0,745

 32,800 23,200  28,000

 0,280 0,05  0,165

 20,700 14,100  17,400
 76,900  77,800  77,350

 0,050  1,020  0,535

 20,600 10,700  15,650

 443,000 302,000  372,500

 7,900
 1,700 0,230  0,965

 22,200 11,700  16,950

 47,600 16,900

 12,400 12,300  12,350

odwodnienie i higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 47.160  11.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 4 47,160 SG Synergia sp. z 

o.o. S.K.A.

 7,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2462

24

2462011

 1

7992/258, 321, 5457/322, 5456/322, 330, 

864/331, 869/331, 5228/336, 5229/336, 

5230/336, 5223/337, 5224/337, 5225/337, 

5218/338, 5219/338, 5220/338, 5214/344, 

5215/344, 5216/344, 5211/344.

ROZBARK, nr 13numer obrębu geodezyjnego
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Organ wydający

44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(32) 422 64 60

276775388

6422664990

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS-GO.7221.0002

3.2015

2015-05-12

do:

od: 2015-05-12

2025-05-10

Wojewoda Śląski

 45,500
 23,130

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,700  5,050

 0,340  0,550 0,860

 33,000 18,200

 2,320 1,240  1,780

 30,000 11,000  18,830

 0,610 0,37  0,490

 45,300 14,800  25,700
 127,000  293,000  179,170

 0,560  1,760  1,060

 30,000 2,770  14,810

 829,000 322,000  504,830

 8,600
 1,130 0,070  0,330

 17,600 7,730  10,930

 60,600 34,800

 12,000 7,900  10,850

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 5,869.280  1,356.180

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego
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Dział 6. Rejestr wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z zestawieniem rejestrów posiadaczy zwolnionych z obowiązku 

uzyskania zezwolenia

b) Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 1 E/13-2018 SCHOELLER 

ALLIBERT sp. z o.o.

41-808 Zabrze, ul. 

Fryderyka Wilhelma 

Redena 5

Prezydent Miasta Zabrze 06-03-2018 od 06-03-2018 do 

03-07-2027

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  50,0000

080115  6,0000

080312  0,3000

080318  0,1000

120105  120,0000

130110  2,0000

130207  2,0000

130208  2,0000

140603  8,0000

150101  30,0000

150102  48,0000

150103  20,0000

150110  5,0000

150202  5,0000

150203  3,0000

160213  0,2000

160214  0,2000

160216  0,1000

160605  0,1000

170107  10,0000

170405  50,0000

170407  10,0000

190905  5,0000

191204  6 400,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 2 IS.6221.6.2018.EW EXTRAL Sp. z o.o. 44-240 ŻORY, ul. 

WYGODA 2

Prezydent Miasta Żory 08-08-2018 od 08-08-2018 do 

16-06-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  50,0000

110107  2 000,0000

120103  500,0000

120104  5,0000

120114  50,0000

120117  10,0000

120121  5,0000

120199  25,0000

130110  100,0000

130205  100,0000

130501  10,0000

130502  10,0000

130802  100,0000

150101  100,0000

150102  50,0000

150104  50,0000

150106  300,0000

150110  100,0000

150111  30,0000

150202  25,0000

150203  20,0000

160107  5,0000

160117  50,0000

160213  10,0000

160214  20,0000

160215  20,0000

160216  20,0000

160605  1,0000

170201  50,0000

170402  12 000,0000

170405  2 000,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 3 WOŚ.6220.1.7.2018 INVADO Sp. z o.o. DZIELNA, ul. LEŚNA 2, 

42-793 CIASNA

Starosta Lubliniecki 31-08-2018 od 15-09-2018 do 

01-07-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030199  600,0000

080111  5,0000

080114  75,0000

080409  5,0000

080410  5,5000

120117  10,0000

130208  7,5000

150101  400,0000

150102  200,0000

150103  0,5000

150104  3,0000

150110  6,5000

150111  5,5000

150202  4,0000

150203  7,0000

160107  9,0000

160213  4,0000

160214  60,0000

160216  6,0000

160601  2,5000

161001  150,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 4 WOŚ.6220.1.2.2018 INVADO Sp. z o.o. DZIELNA, ul. LEŚNA 2, 

42-793 CIASNA

Starosta Lubliniecki 31-08-2018 od 15-09-2018 do 

01-07-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030199  600,0000

080111  3,0000

080114  75,0000
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080409  3,5000

080410  5,5000

120117  10,0000

130208  7,5000

150101  400,0000

150102  200,0000

150103  0,5000

150104  3,0000

150110  6,5000

150111  5,5000

150202  4,0000

150203  7,0000

160107  9,0000

160213  4,0000

160214  60,0000

160216  6,0000

160601  2,5000

161001  150,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 5 WOŚ.6220.1.7.2018 INVADO Sp. z o.o. DZIELNA, ul. LEŚNA 2, 

42-793 CIASNA

Starosta Lubliniecki 31-08-2018 od 15-09-2018 do 

01-07-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030199  600,0000

080111  3,0000

080114  75,0000

080409  3,5000

080410  5,5000

120117  10,0000

130208  7,5000

150101  400,0000

150102  200,0000

150103  0,5000

150104  3,0000

150110  6,5000

150111  5,5000

150202  4,0000

150203  7,0000
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160107  9,0000

160213  4,0000

160214  60,0000

160216  6,0000

160601  2,5000

161001  150,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 6 IS.6221.3.2018.EW WOOBOTECH 

POLAND Sp. z o.o

44-240 Żory, ul. Aleja 

Armii Krajowej 41

Prezydent Miasta Żory 04-07-2018 od 04-07-2018 do 

04-07-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040209  60,0000

070204  20,0000

070213  20,0000

070299  300,0000

120113  1,0000

130208  2,0000

130507  20,0000

150101  300,0000

150102  30,0000

150103  200,0000

150104  36,0000

150110  50,0000

150111  1,0000

150202  20,0000

150203  80,0000

160117  50,0000

160213  0,5000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 7 OŚR.6220.1.2018 SOKPOL Sp. z o.o. 42-300 Myszków, ul. 

Kościuszki 8

Starosta Myszkowski 18-04-2018 od 07-05-2018 do 

17-04-2020

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020704  200,0000

4468



130208  30,0000

150101  500,0000

150102  400,0000

150103  200,0000

150104  25,0000

150105  500,0000

150106  500,0000

150107  300,0000

150110  3,0000

150202  10,0000

160103  10,0000

160213  2,0000

160380  300,0000

160601  20,0000

170405  200,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 8 ROII.6220.001.2018.B

S

STALOBREX Sp. z 

o.o.

Wysoka, ul. IGNACEGO 

PADEREWSKIEGO 24, 

42-450 Łazy

Starosta zawierciański 21-03-2018 od 31-03-2018 do 

21-03-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  1,0000

080112  1,0000

080113  8,5000

080114  1,0000

100210  700,0000

120101  200,0000

120102  50,0000

120109  12,0000

120113  1,0000

120116  6,0000

120118  1,0000

120199  9 000,0000

130109  2,0000

130110  3,0000

150110  2,0000

150110  2,0000

150202  3,0000
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150202  3,0000

150203  2,0000

150203  0,5000

160213  1,0000

160214  1,0000

160601  1,0000

160604  0,5000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 9 ROII.6220.5.2018.BS "PROMAR" 

PRZEDSIĘBIORSTW

O PRODUKCYJNO 

HANDLOWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

05-092 Łomianki, ul. 11 

Listopada 96

Starosta zawierciański 24-10-2018 od 24-10-2018 do 

17-01-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130110  1,5000

130205  1,5000

130208  1,5000

150101  50,0000

150102  10,0000

150104  20,0000

150105  20,0000

150106  60,0000

150110  10,0000

150202  2,0000

150203  4,0000

160380  60,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 10 ROII.6220.003.2017.B

S

"PROMAR" 

PRZEDSIĘBIORSTW

O PRODUKCYJNO 

HANDLOWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

05-092 Łomianki, ul. 11 

Listopada 96

Starosta zawierciański 17-01-2018 od 17-01-2018 do 

17-01-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130110  1,5000

130205  1,5000

130208  1,5000

150101  50,0000

150102  10,0000

150104  20,0000

150105  20,0000

150106  60,0000

150110  3,5000

150202  2,0000

150203  4,0000

160380  60,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 11 IS.6221.2.2018.EW KENNAMETAL 

PRODUKCJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIA

44-240 ŻORY, ul. 

BOCZNA 8

Prezydent Miasta Żory 24-05-2018 od 24-05-2018 do 

12-02-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101  400,0000

120109  100,0000

120115  20,0000

120121  12,0000
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130110  2,0000

130111  2,0000

130112  2,0000

150101  10,0000

150102  20,0000

150103  50,0000

150104  10,0000

150110  3,0000

150202  3,0000

160214  5,0000

170405  60,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 12 OŚR.6220.8.2012 PPHU MARCUS 

Bartoszek Marek

42-300 Myszków, ul. 

Graniczna 7A

Starosta Myszkowski 04-09-2018 od 19-09-2018 do 

16-07-2022

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040222  30,0000

080111  6,0000

080112  1,0000

080201  20,0000

110112  50,0000

110114  50,0000

120101  3,0000

120102  0,5000

120121  0,2000

150101  8,0000

150102  8,0000

150103  0,2000

150104  0,5000

150110  4,0000

150202  4,0000

150203  1,0000

160213  0,1000

160214  0,2000

160216  0,0500

160604  0,0100

170405  3,0000

190813  6,0000
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190904  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 13 OŚ-II.6221.001.2018 ZAKŁAD WYROBÓW 

METALOWYCH 

"CARBONEX" 

Małgorzata 

Przestrzelska

44-336 Jastrzębie-Zdrój, 

ul. Pszczyńska 420

Prezydent Miasta Jastrzębie 

Zdrój

21-06-2018 od 21-06-2018 do 

15-06-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080318  0,2000

120101  250,0000

120102  0,1000

120103  0,0200

120104  0,0600

120106  2,0000

120109  2,0000

120121  0,2000

130105  0,2000

130110  0,2000

130205  0,5000

130208  1,0000

150101  1,0000

150102  0,5000

150202  0,0200

150203  0,1000

160103  0,1000

160118  0,0500

160213  0,0500

160214  0,1000

160216  0,0100

160604  0,0030

160605  0,0050

170405  40,0000

4473



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 14 ROŚ.6220.4.2017.III "DREWBET" 

GRZYB-KOTYNIA-RO

GACZEWSKI SPÓŁKA 

JAWNA

42-100 Kłobuck, ul. 

Górnicza 1

Starostwo Powiatowe w 

Kłobucku

10-01-2018 od 10-02-2018 do 

10-01-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280  0,1000

130208  2,5000

150202  0,1000

150203  0,2000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 15 ROII.6220.4.2018.BS Z.S.E. "OSPEL" S.A. Pilica Wierbka, ul. 

Główna 128 128, 42-436 

Starosta zawierciański 02-10-2018 od 02-10-2018 do 

31-07-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

110109  30,0000

120101  60,0000

120102  400,0000

120103  60,0000

120103  60,0000

120104  15,0000

120104  180,0000

120105  40,0000

120107  1,5000

120109  4,0000

120109  4,0000

120199  40,0000

130113  1,0000

130113  2,5000

130205  0,4000

130205  0,1000

130205  1,0000

130208  1,5000
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130208  0,5000

130208  1,0000

130506  2,0000

130508  5,0000

150202  1,0000

150202  1,0000

150202  1,5000

160107  1,0000

190211  0,4000

190801  3,0000

190805  350,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 16 WOŚ.6220.1.4.2018 EUROBOX POLSKA 

SP. Z O.O.

Przesiadłów, 1, 97-225 

Ujazd

Starosta Lubliniecki 27-08-2018 od 18-09-2018 do 

26-08-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308  16 000,0000

030311  170,0000

030399  20,0000

080313  1,0000

080399  15,0000

130110  4,0000

130111  2,0000

130205  4,0000

130206  2,0000

150101  4,0000

150102  15,0000

150103  10,0000

150104  2,0000

150105  1,0000

150107  2,0000

150110  1,0000

150202  1,0000

150203  2,0000

160213  1,0000

160214  2,0000

160215  0,5000

160216  0,6000
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161002  100,0000

170203  5,0000

170407  30,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 17 IS.6221.4.2018.EW JBG SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

44-240 Żory, ul. Al. Jana 

Pawła II 46

Prezydent Miasta Żory 13-08-2018 od 13-08-2018 do 

13-10-2027

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030104  15,0000

030105  60,0000

070213  105,0000

080111  2,0000

080201  200,0000

080318  0,5000

080409  2,0000

080410  2,0000

110108  200,0000

120101  2 000,0000

120102  100,0000

120103  100,0000

120104  5,0000

120113  0,0300

120118  5,0000

120121  1,0000

130110  5,0000

130113  10,0000

130205  1,0000

130208  10,0000

140601  2,0000

140603  1,0000

150101  100,0000

150102  20,0000

150103  300,0000

150104  5,0000

150202  4,0000

150203  1,0000
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160120  200,0000

160211  50,0000

160214  250,0000

160216  31,0000

160605  1,0000

168102  1,0000

170402  40,0000

170405  60,0000

170411  15,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 18 OS-6221.5.D.2018.3.A

K

"ALCHEMIA" S.A. 00-807 WARSZAWA, ul. 

Aleje Jerozolimskie 92

Prezydent Miasta Chorzów 31-12-2018 od 31-12-2018 do 

31-10-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060313  2,0000

100202  100,0000

100213  5,0000

120101  3 000,0000

120102  800,0000

120113  20,0000

120117  15,0000

120121  2,0000

120199  3 000,0000

130111  10,0000

130206  5,0000

130208  2,0000

130899  4,0000

130899  3,0000

150102  5,0000

150103  10,0000

150104  10,0000

150202  1,0000

150203  1,0000

160103  1,0000

160213  0,5000

160216  0,6000

160601  0,5000

160602  0,5000
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160604  0,5000

160605  0,5000

161104  150,0000

168001  0,2000

170101  500,0000

170107  500,0000

170201  50,0000

170405  3 500,0000

170411  50,0000

170604  30,0000

170904  50,0000

191201  5,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 19 WOŚ.6220.1.6.2018 Rollico Rolling 

Components Sp. z 

o.o. Sp. komand.

42-700 Lubliniec, ul. 

Cegielniana 21

Starosta Lubliniecki 20-09-2018 od 06-10-2018 do 

30-11-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  2,0000

080111  1,0000

080112  1,0000

080113  1,0000

080409  0,5000

110105  1,0000

110107  1,0000

110113  10,0000

120101  50,0000

120102  10,0000

120103  5,0000

120104  5,0000

120105  1,0000

120106  1,0000

120107  1,0000

120108  1,0000

120109  20,0000

120110  1,0000

120113  0,1000

120114  1,0000
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120115  0,5000

120121  2,0000

130205  1,0000

130206  1,0000

130208  1,0000

140603  3,0000

150101  1,0000

150102  1,0000

150103  1,5000

150104  1,0000

150105  0,5000

150107  0,2000

150110  0,5000

150111  0,1000

150202  5,0000

150203  0,2000

160213  1,5000

160214  0,2000

160215  0,5000

160216  0,2000

160602  0,2000

161001  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 20 OŚR.6220.11.2012 OL.BA.POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

42-300 MYSZKÓW, ul. 

PARTYZANTÓW 4

Urząd Miasta Myszków 19-07-2018 od 22-01-2013

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060101  10,0000

080203  2,0000

080317  0,0200

080318  0,0200

100906  1 500,0000

100911  10,0000

100913  3,0000

130113  2,0000
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130205  5,0000

130501  0,1000

150101  20,0000

150102  3,0000

150103  1,0000

150104  2,0000

150105  2,0000

150110  2,0000

150202  1,0000

150203  1,0000

160213  0,5000

160214  0,5000

160215  0,2000

160216  0,2000

160604  0,0200

161104  30,0000

168001  0,0100

170103  1,0000

170180  0,5000

170201  2,0000

170202  1,0000

170401  0,5000

170405  50,0000

170411  0,3000

d) Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 1 OŚR.6233.35.2017 P.P.H.U. 

MEGA-TRANS Sp. z 

o.o.

42-300 MYSZKÓW, ul. 

PARTYZANTÓW 21A

Starosta Myszkowski 03-01-2018 od 20-01-2018 do 

02-01-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191001  10,0000

191204  10,0000

191207  2,0000

191208  2,0000

191209  15,0000

191212  10,0000
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Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020110  100,0000R12

150104  1 000,0000R12

160117  1 000,0000R12

170405  9 000,0000R12

191202  800,0000R12

200140  100,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 2 IS.6233.7.2018.EW Przedsiebiorstwo 

Budowlane DOMBUD 

S.A.

40-059 Katowice, ul. 

Drzymały 15

Prezydent Miasta Żory 10-08-2018 od 10-08-2018 do 

31-12-2019

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

170504  65 000,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 3 IS.6233.14.2017.EW Oczyszczalnia 

Ścieków Żory

44-240 Żory, ul. 

Wodociągowa 10

Prezydent Miasta Żory 26-03-2018 od 26-03-2018 do 

26-03-2020

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

200108  100,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 4 IS.6233.6.2018.EW Centrum 

Zaopatrzenia 

Budowlanego HADEX 

Sp. z o.o.

44-268 Jastrzębie Zdrój, 

ul. Łąkowa 2

Prezydent Miasta Żory 21-08-2018 od 21-08-2018 do 

21-08-2028

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

170504  100,0000R5
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 5 OŚ-II.6233.012.2017 ECO GREEN 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

44-330 Jastrzębie-Zdrój, 

ul. 11 Listopada 2

Prezydent Miasta Jastrzębie 

Zdrój

09-01-2018 od 09-01-2018 do 

31-12-2027

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191202  2 352,0000

191203  1 900,0000

191204  148,0000

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020110  50,0000R12

100980  50,0000R12

101006  50,0000R12

120101  300,0000R12

120102  300,0000R12

120103  300,0000R12

120104  300,0000R12

150104  200,0000R12

160117  500,0000R12

160118  500,0000R12

170402  300,0000R12

170405  800,0000R12

190102  50,0000R12

191001  50,0000R12

191002  50,0000R12

191202  300,0000R12

191203  300,0000R12
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 6 WOŚ.6233.5.2018 PRZEDSIĘBIĘBIORS

TWO 

WIEOLBRANŻOWE 

EMABEG 

M.BOGACKA,E.BOGA

CKA,A.JABŁOŃSKA 

SPÓŁKA CYWILNA

PAKUŁY, ul. WOLNA 4, 

42-287 LUBSZA

Starosta Lubliniecki 04-09-2018 od 21-09-2018 do 

03-09-2028

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  0,2000

191202  0,8000

191203  0,5000

Zbieranie

kod odpadów

160117

160118

160209

160214

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160117  250,0000R12

170407  40,0000R12

170411  150,0000R12

e) Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 1 ROŚ.633.5.2018.III PPHU " AKUMIX " 

JAROSŁAW CEBULA

42-133 Węglowice, ul. 

Długi Kąt 72

10-04-2018 od 10-04-2018 do 

10-04-2028

Zbieranie

kod odpadów

160601

160602

160603

160604

160605

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 2 IS.6233.2.2018.EW STEELTECH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

44-240 Żory, ul. Osiedle 

Sikorskiego 36D/3

Prezydent Miasta Żory 24-04-2018 od 24-04-2018 do 

24-04-2028

Zbieranie

kod odpadów

030307

030308

070213

120105

150101

150102

160117

160119

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

191201
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 3 OŚR.6233.26.2013 KAMILA DOMIŃCZYK 

PRZEDSIĘBIORSTW

O PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE "KMD 

RECYKLING"

42-360 PORAJ, ul. 

ARMII KRAJOWEJ 75

Starosta Myszkowski 18-10-2018 od 08-11-2018

Zbieranie

kod odpadów

020104

070299

090107

090108

090110

090112

090199

100280

100299

100302

100305

100316

100504

100511

100599

100601

100602

100699

100813

100814

100899

100908

101003

101099

108001

108002

108003

108004

108005

4485



108006

108099

110203

110501

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120115

120117

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160112

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160214

160216

160601

160602

160604

160605

160801

160803

168001

4486



168101

168102

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170410

170411

170904

180101

180104

180201

180203

190102

190199

191001

191002

191004

191006

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

4487



191210

191212

200101

200102

200108

200110

200111

200133

200134

200135

200136

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 4 OS 6233.9.5.2018.MR MR MARIUSZ RAIWA 41-500 Chorzów, ul. 

Michałkowicka 26

Prezydent Miasta Chorzów 19-06-2018 od 19-06-2018 do 

19-06-2028

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 5 IS.6223.5.2018.EW IRENEUSZ MAROSZ 

"TABLO"

44-240 ŻORY, ul. 

KOŚCIUSZKI 5

Prezydent Miasta Żory 10-05-2018 od 10-05-2018 do 

10-05-2028

Zbieranie

kod odpadów

160117

160118

4488



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 6 OŚR.6233.47.2014 MARIA DOMIŃCZYK 

P.P.U.H. "MARDO"

42-360 PORAJ, ul. 

CHOROŃSKA 37

Starosta Myszkowski 15-03-2018 od 30-03-2018 do 

23-11-2024

Zbieranie

kod odpadów

020110

100208

100210

100280

100299

100302

100305

100511

100602

100702

100811

100814

101003

110501

110502

120101

120102

120103

120104

120113

120115

120117

120199

150101

150103

150104

150105

150106

150109

160103

160117

160118

4489



160213

160214

160216

160601

160602

160604

160605

160801

160803

168102

168202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

190102

191001

191004

191202

191203

200101

200102

200111

200138

200139

200140

200201

200203

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 7 OS.OD-BA-7664-24/20

10

GEMINI PARK Sp. z 

o.o.

31-011 KRAKÓW, ul. 

Plac Szczepański 8

Prezydent Miasta 

Bielska-Białej

18-10-2018 od 18-10-2018 do 

30-09-2020

 do 22-01-2016

Zbieranie

4490



kod odpadów

150101

150102

150103

150104

150107

160380

170405

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 8 WOŚ.6233.8.2018 FONS PACTUM SP. Z 

O.O.

01-231 Warszawa, ul. 

Płocka 4/112

Starosta Lubliniecki 09-07-2018 od 07-08-2018 do 

08-07-2028

Zbieranie

kod odpadów

200125

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 9 OS-6233.16.D.2018.2.

AK

KULCZYK & 

KONSTANTYNOWICZ 

S.C.

Chrzanów, ul. 3-go maja 

1, 32-500 Chrznó

Prezydent Miasta Chorzów 09-11-2018 od 09-11-2018 do 

09-11-2018

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 10 WOŚ.6233.10.2018 OPONY BUNAR SP. Z 

O.O.

42-700 Lubliniec, ul. 

Klonowa 42

Starosta Lubliniecki 19-07-2018 od 03-08-2018 do 

04-04-2028

Zbieranie

kod odpadów

160103

4491



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 11 OS 6233.11.7.2018.MR Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe - Jan 

Osuch

40-857 Katowice, ul. 

Gliwicka 139

Prezydent Miasta Chorzów 16-07-2018 od 16-07-2018 do 

06-12-2027

Zbieranie

kod odpadów

120101

120103

150101

150102

150103

150104

160103

160117

160118

160119

160120

160209

160210

160211

160212

160213

160214

160601

160602

160603

160604

160605

160606

160801

160803

160804

170202

170203

170401

170402

170403

4492



170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

200123

200133

200134

200135

200136

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 12 ROŚ.6233.7.2018.III F.H.U. "DEMOSTAL" 

JANUSZ MĄCZKA

42-100 Kłobuck, ul. 

ELIZY ORZESZKOWEJ 

5

Starostwo Powiatowe w 

Kłobucku

12-04-2018 od 12-04-2018 do 

12-03-2023

Zbieranie

kod odpadów

120101

120103

150104

160604

160605

170401

170402

170403

170404

170405

170411

4493



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 13 OS 6233.6.9.2018.MR AMD OMEGA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

Kozieł, ul. Kozieł 6a, 

46-320 Praszka

Prezydent Miasta Chorzów 04-04-2018 od 04-04-2018 do 

04-04-2028

Zbieranie

kod odpadów

020203

020299

020304

020382

020399

020501

020599

020601

020699

030101

030181

030199

030299

030301

030307

030399

040209

040215

040221

040222

040280

040299

070213

070215

070217

070280

070299

070681

070699

080112

4494



080114

080116

080118

080120

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080313

080315

080318

080380

080399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 14 WOŚ.6233.4.2018 FTD SP. Z O.O. 44-100 Gliwice, ul. 

Zwycięstwa 14/57

Starosta Lubliniecki 15-03-2018 od 18-04-2018 do 

03-08-2018

Zbieranie

kod odpadów

200125

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 15 ROII.6233.13.2018.BS GLORIUSS Michał 

Wojtasiak ( dawniej 

AUTOLOGISTER 

MICHAŁ WOJTASIAK)

42-470 Siewierz, ul. 

OBROŃCÓW POCZTY 

GDAŃSKIEJ 95

Starosta zawierciański 16-10-2018 od 16-10-2018 do 

23-01-2024

Zbieranie

kod odpadów

010101

010180

010399

100101

100102

4495



100115

100117

100125

100199

100201

100202

100208

100210

100280

100281

100299

100302

100305

100316

100320

100322

100399

100499

100501

100504

100511

100580

100599

100602

100604

100680

100699

100804

100809

100811

100813

100814

100816

100899

100903

100906

100908

100912

100980

100999

101006

4496



101008

101010

101012

101099

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110501

110502

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120117

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

160103

160112

160116

160117

160118

160122

160199

160214

160216

160304

4497



170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170904

190102

190112

190199

191001

191002

191201

191202

191203

191212

200134

200136

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 16 OŚR.6233.1.2018 EKOCRAFT P.W. 

ANETA 

KUZIOR-KLAMSKA

42-300 Myszków, ul. 8 

Marca 12

Starosta Myszkowski 30-01-2018 od 16-02-2018 do 

29-01-2028

Zbieranie

kod odpadów

160601

160602

160603

160604

160605

160606

200133

200134

4498



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 17 OŚR.6233.17.2016 PLAST - SUBARA 

BARBARA SŁUŻAŁEK

Lgota-Mokrzesz, ul. 

Długa 148, 42-350 

Koziegłowy

Starosta Myszkowski 27-03-2018 od 11-04-2018 do 

09-06-2026

Zbieranie

kod odpadów

040222

070213

160119

160304

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 18 ROŚ.6233.3.2018.III Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlow

o-Usługowe 

RAD-MAR Damian 

Radzioch

42-134 TRUSKOLASY, 

ul. OPOLSKA 18

Starostwo Powiatowe w 

Kłobucku

27-03-2018 od 27-03-2018 do 

27-03-2028

Zbieranie

kod odpadów

100280

100316

100322

100504

100511

100580

100602

100699

100702

100799

100980

101003

101012

101099

110501

110502

4499



120101

120103

120104

150101

150104

160117

160118

160119

160209

160214

160216

160601

168001

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170601

170605

191202

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 19 IS.6233.4.2018.EW ZAKŁAD 

KOMUNALNY ŻORY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

44-240 Żory, ul. Okrężna 

5

Prezydent Miasta Żory 28-05-2018 od 28-05-2018 do 

14-11-2027

Zbieranie

kod odpadów

030105

040209

040222

060404

070213

4500



070217

070280

070299

080111

080112

080317

080318

100101

100102

100180

100181

100182

100199

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120120

120121

120199

130204

130205

130206

130207

130208

140603

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150202

150203

160103

160107

4501



160108

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160199

160211

160213

160214

160215

160216

160306

160380

160505

160506

160507

160508

160509

160601

160602

160603

160604

160605

168001

168202

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170301

170302

170380

4502



170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170508

170604

170802

170904

190501

190502

190503

190599

190801

190802

191001

191209

191212

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

4503



200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 20 WOŚ.6233.9.2018 MAKPOL   Maciej 

Polak

42-700 Lubliniec, ul. 

Oleska 20

Starosta Lubliniecki 19-06-2018 od 05-07-2018 do 

18-06-2028

Zbieranie

kod odpadów

010101

010102

010180

010306

010308

010309

010381

010399

010408

4504



010409

010410

010411

010412

010413

010481

010483

010485

010499

020101

020103

020104

020107

020109

020183

020199

020304

020305

020380

020381

020382

020399

030101

030105

030181

030182

030199

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

040101

040102

4505



040104

040105

040106

040107

040108

040109

040199

040209

040210

040215

040217

040220

040221

040222

040280

040299

050110

050114

050116

050117

050199

050604

050699

050702

050799

060199

060299

060314

060316

060399

060499

060503

060603

060699

060799

060899

060902

060904

060980

060981

060999

4506



061099

061101

061180

061181

061182

061183

061199

061303

061399

070112

070180

070199

070212

070213

070215

070217

070280

070299

070312

070399

070412

070481

070499

070512

070514

070581

070599

070612

070680

070681

070699

070712

070799

080112

080114

080116

080118

080120

080199

080201

080202

4507



080203

080299

080307

080308

080313

080315

080318

080380

080399

080410

080412

080414

080416

080499

090107

090108

090110

090112

090199

100101

100102

100103

100105

100107

100115

100117

100119

100121

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100208

100210

100212

4508



100214

100215

100280

100281

100299

100302

100305

100316

100318

100320

100322

100324

100326

100328

100330

100399

100410

100499

100501

100504

100509

100511

100580

100599

100601

100602

100604

100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

100705

100708

100799

100804

100809

100811

100813

4509



100814

100816

100818

100820

100899

100903

100906

100908

100910

100912

100914

100916

100980

100999

101003

101006

101008

101010

101012

101014

101016

101099

101103

101105

101110

101112

101114

101116

101118

101120

101180

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101210

101212

101213

101299

4510



101301

101304

101306

101307

101310

101311

101313

101314

101380

101381

101382

101399

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110110

110199

110203

110206

110299

110501

110502

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120115

120117

120121

120199

150101

150102

150103

150104

4511



150105

150106

150107

150109

150203

160103

160112

160115

160116

160119

160120

160122

160199

160304

160306

160380

160505

160509

160799

160801

160803

160804

161004

161102

161104

161106

168001

168102

168202

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170302

170380

4512



170504

170506

170508

170604

170802

170904

190112

190114

190116

190118

190119

190199

190203

190206

190210

190299

190305

190307

190401

190404

190699

190801

190802

190805

190812

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191004

191006

191204

191205

191207

191208

191209

4513



191210

191212

Dział 7. Plany gospodarki odpadami

a) Plan gospodarki odpadami dla województwa

Lp. Data przekazania do 

opiniowania przez 

Ministerstwo 

Środowiska

Data wydania opinii 

przez Ministerstwo  

Środowiska

Rodzaj opinii: 

pozytywna (P) 

lub     

negatywna (N)

Okres, którego 

dotyczy plan           

(_ _ _ _r. - _ _ _ _r.)

Data uchwalenia planu 

wojewódzkiego

znak uchwały

10-12-2008 11-02-2009 2006 - 2018 29-04-2009

III/37/3/2009

 1 P

02-07-2012 2010 - 2022 24-08-2012

IV/25/1/2012

 2 P

23-12-2016 17-03-2017 2014 - 2030 24-04-2017

V/37/7/2017

 3 P

b) Plan gospodarki odpadami dla powiatów

Lp. Nazwa powiatu Rodzaj powiatu 

Z/G

Data 

przekazania do 

opiniowania 

przez zarząd 

województwa

Data wydania 

opinii przez 

zarząd 

województwa

Rodzaj opinii: 

pozytywna (P) 

lub     

negatywna (N)

Okres, którego 

dotyczy plan           

(_ _ _ _r. - _ _ _ _r.)

 1 Z 08-06-2004  - 2018Powiat będziński P
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 2 Z 20-01-2004 18-03-2004  - Powiat bieruńsko - 

lędziński

P

 3 Z 06-11-2003 08-01-2004  - Powiat kłobucki P

 4 Z 16-09-2005 02-11-2005  - Powiat lubliniecki P

 5 G 26-01-2004 11-03-2004  - Powiat m.Bielsko-Biała N

 6 G 04-03-2004 15-04-2004  - Powiat m.Bielsko-Biała P

 7 G 18-05-2004 21-07-2004  - Powiat m.Bytom P

 8 G 03-12-2003 05-02-2004  - Powiat m.Częstochowa P

 9 G 17-12-2003 17-02-2004  - Powiat m.Dąbrowa 

Górnicza

P

 10 G 26-05-2004 13-07-2004  - Powiat m.Gliwice P

 11 G 21-02-2005 14-04-2005  - Powiat m.Gliwice P

 12 G 21-02-2005 14-04-2005  - Powiat m.Gliwice P

 13 G 21-02-2005 14-04-2005  - Powiat m.Gliwice P

 14 G 21-02-2005 14-04-2005  - Powiat m.Gliwice P

 15 G 13-01-2004 17-02-2004 2008 - 2018Powiat m.Jaworzno P

 16 G 21-03-2005 10-05-2005  - Powiat m.Katowice P

 17 G 29-04-2004 20-05-2004  - Powiat m.Piekary Śląskie P

 18 G 09-09-2003 04-12-2003  - Powiat m.Ruda Śląska P

 19 G 13-05-2004 06-07-2004  - Powiat m.Rybnik P

 20 G 12-05-2004 08-07-2004  - Powiat m.Rybnik P

 21 G 14-01-2004 24-02-2004  - Powiat m.Tychy P

 22 G 03-12-2003 29-01-2004  - Powiat m.Zabrze P
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 23 G  - Powiat m.Żory

 24 Z 23-12-2003 08-06-2004  - Powiat pszczyński P

 25 Z 05-11-2003 23-12-2003  - Powiat raciborski P

 26 Z 23-12-2003 15-01-2004  - Powiat wodzisławski P

 27 Z 12-03-2004 13-05-2004  - Powiat żywiecki P

c) Plan gospodarki odpadami dla gmin

Lp. Nazwa powiatu Nazwa gminy Rodzaj gminy 

M/MW/W

Okres, którego 

dotyczy plan           

(_ _ _ _r. - _ _ _ _r.)

Rodzaj opinii: 

pozytywna (P) 

lub     

negatywna (N)

Data wydania 

opinii przez 

zarząd 

województwa

Data 

przekazania do 

opiniowania 

przez zarząd 

województwa

Rodzaj 

planu 

gminnego 

IG/ZG

 1 Powiat będziński Bobrowniki W 09-05-2003  - IG

 2 Powiat będziński Mierzęcice W 27-07-2004  - IG

 3 Powiat będziński Wojkowice M 15-06-2004 12-08-2004  - IGP

 4 Powiat bielski Bestwina W  - IG

 5 Powiat bielski Buczkowice W 30-07-2004  - IG

 6 Powiat bielski Czechowice-Dziedzice MW 16-04-2004 17-06-2004  - IGP

 7 Powiat bielski Jasienica W 15-04-2004 17-06-2004  - IGP

 8 Powiat bielski Jaworze W 30-05-2004  - IG

 9 Powiat bielski Kozy W  - IG

 10 Powiat bielski Porąbka W 29-06-2004  - IG
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 11 Powiat bielski Szczyrk M 22-06-2004  - IG

 12 Powiat bielski Wilamowice MW 06-04-2004 01-06-2004  - IGP

 13 Powiat bielski Wilkowice W 26-07-2004  - IG

 14 Powiat bieruńsko - 

lędziński

Bieruń M  - IG

 15 Powiat bieruńsko - 

lędziński

Bieruń M 13-10-2005 24-11-2005  - IGP

 16 Powiat bieruńsko - 

lędziński

Bojszowy W  - IG

 17 Powiat bieruńsko - 

lędziński

Chełm Śląski W  - IG

 18 Powiat bieruńsko - 

lędziński

Imielin M 08-09-2004  - IG

 19 Powiat bieruńsko - 

lędziński

Lędziny M 31-03-2004  - IG

 20 Powiat cieszyński Brenna W 06-08-2004  - IG

 21 Powiat cieszyński Brenna W  - IG

 22 Powiat cieszyński Cieszyn M 07-06-2004 03-08-2004  - IGP

 23 Powiat cieszyński Dębowiec W 19-08-2004  - IG

 24 Powiat cieszyński Goleszów W 24-05-2004  - IG

 25 Powiat cieszyński Hażlach W 04-08-2004  - IG

 26 Powiat cieszyński Skoczów MW 04-06-2004 06-07-2004  - IGP

 27 Powiat cieszyński Strumień MW  - IG

 28 Powiat cieszyński Ustroń M 23-12-2003 02-03-2004  - IGP

 29 Powiat cieszyński Wisła M 06-11-2003 22-01-2004  - IGP

 30 Powiat cieszyński Zebrzydowice W 05-07-2004  - IG

4517



 31 Powiat częstochowski Blachownia MW 24-06-2005 19-07-2005  - IGP

 32 Powiat częstochowski Dąbrowa Zielona W 15-11-2006 18-01-2007  - IGN

 33 Powiat częstochowski Kamienica Polska W 21-12-2004 25-01-2005  - IGP

 34 Powiat częstochowski Kłomnice W 07-03-2005  - IG

 35 Powiat częstochowski Koniecpol MW 29-06-2004  - IG

 36 Powiat częstochowski Konopiska W 01-06-2004  - IG

 37 Powiat częstochowski Kruszyna W 28-07-2008 26-08-2008  - IGP

 38 Powiat częstochowski Kruszyna W 28-07-2008 26-08-2008  - IGP

 39 Powiat częstochowski Lelów W 24-06-2004  - IG

 40 Powiat częstochowski Mykanów W  - IG

 41 Powiat częstochowski Olsztyn W 03-11-2005 17-01-2006  - IGP

 42 Powiat częstochowski Poczesna W 14-06-2004  - IG

 43 Powiat częstochowski Przyrów W  - IG

 44 Powiat częstochowski Rędziny W  - IG

 45 Powiat częstochowski Rędziny W 28-09-2006 21-11-2006  - IGN

 46 Powiat częstochowski Starcza W  - IG

 47 Powiat gliwicki Gierałtowice W 27-04-2004 24-06-2004  - IGP

 48 Powiat gliwicki Knurów M 29-10-2004 21-12-2004  - IGP

 49 Powiat gliwicki Pilchowice W 17-06-2004  - IG

 50 Powiat gliwicki Pyskowice M 10-11-2004 06-01-2005  - IGP

 51 Powiat gliwicki Rudziniec W 06-04-2005 02-06-2005  - IGP
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 52 Powiat gliwicki Sośnicowice MW 25-10-2004 07-12-2004  - IGP

 53 Powiat gliwicki Wielowieś W 30-10-2003  - IG

 54 Powiat kłobucki Kłobuck MW 11-05-2004  - IG

 55 Powiat kłobucki Krzepice MW 17-05-2004 22-06-2004  - IGP

 56 Powiat kłobucki Lipie W  - IG

 57 Powiat kłobucki Miedźno W  - IG

 58 Powiat kłobucki Opatów W 13-09-2004  - IG

 59 Powiat kłobucki Panki W  - IG

 60 Powiat kłobucki Popów W 07-11-2003  - IG

 61 Powiat kłobucki Przystajń W 02-11-2010 30-11-2010 2010 - 2018 IGP

 62 Powiat kłobucki Wręczyca Wielka W 14-11-2003  - IG

 63 Powiat lubliniecki Boronów W 27-12-2005 07-03-2006  - IGP

 64 Powiat lubliniecki Herby W 30-04-2007 10-07-2007  - IGP

 65 Powiat lubliniecki Kochanowice W 09-12-2005 07-02-2006  - IGP

 66 Powiat lubliniecki Koszęcin W 09-12-2005 07-02-2006  - IGP

 67 Powiat lubliniecki Lubliniec M 14-07-2004 14-09-2004  - IGP

 68 Powiat mikołowski Mikołów M 05-08-2004 30-09-2004  - IGP

 69 Powiat mikołowski Ornontowice W 05-05-2004 24-06-2004  - IGN

 70 Powiat mikołowski Orzesze M 09-06-2004 10-08-2004  - IGP

 71 Powiat mikołowski Wyry W 24-05-2004  - IG

 72 Powiat pszczyński Goczałkowice-Zdrój W 28-05-2004  - IG
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 73 Powiat pszczyński Kobiór W 13-07-2004 09-09-2004  - IGP

 74 Powiat pszczyński Miedźna W  - IG

 75 Powiat pszczyński Pawłowice W 13-10-2006 29-11-2005  - IGN

 76 Powiat pszczyński Pszczyna MW 29-06-2004 31-08-2004  - IGP

 77 Powiat pszczyński Suszec W 25-08-2004  - IG

 78 Powiat raciborski Kornowac W 23-07-2004  - IG

 79 Powiat raciborski Krzanowice MW  - IG

 80 Powiat raciborski Nędza W 02-06-2004  - IG

 81 Powiat raciborski Pietrowice Wielkie W 18-08-2004  - IG

 82 Powiat raciborski Rudnik W 06-07-2004  - IG

 83 Powiat rybnicki Czerwionka-Leszczyny MW 14-01-2005 08-02-2005  - IGP

 84 Powiat rybnicki Gaszowice W 30-06-2004  - IG

 85 Powiat rybnicki Jejkowice W 12-07-2004  - IG

 86 Powiat rybnicki Lyski W 24-08-2004  - IG

 87 Powiat rybnicki Świerklany W 08-07-2004  - IG

 88 Powiat tarnogórski Kalety M  - IG

 89 Powiat tarnogórski Kalety M 25-05-2007 31-07-2007  - IGP

 90 Powiat tarnogórski Krupski Młyn W 15-04-2004 17-06-2004  - IGP

 91 Powiat tarnogórski Miasteczko Śląskie M 12-05-2005 14-06-2005  - IGP

 92 Powiat tarnogórski Miasteczko Śląskie M  - IG

 93 Powiat tarnogórski Ożarowice W  - IG
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 94 Powiat tarnogórski Świerklaniec W  - IG

 95 Powiat tarnogórski Tarnowskie Góry M 28-10-2004 21-12-2004  - IGP

 96 Powiat tarnogórski Tworóg W 24-09-2002  - IG

 97 Powiat tarnogórski Zbrosławice W 11-04-2005 02-06-2005  - IGP

 98 Powiat wodzisławski Godów W 27-05-2004 29-07-2004  - IGP

 99 Powiat wodzisławski Gorzyce W 01-06-2004  - IG

 100 Powiat wodzisławski Lubomia W 09-09-2004  - IG

 101 Powiat wodzisławski Marklowice W 01-07-2004  - IG

 102 Powiat wodzisławski Mszana W 25-06-2004  - IG

 103 Powiat wodzisławski Pszów M 19-05-2004 17-06-2004  - IGP

 104 Powiat wodzisławski Radlin M 09-06-2004  - IG

 105 Powiat wodzisławski Rydułtowy M 08-03-2004 13-05-2004  - IGP

 106 Powiat wodzisławski Wodzisław Śląski M 10-02-2004 30-03-2004  - IGP

 107 Powiat zawierciański Kroczyce W  - IG

 108 Powiat zawierciański Szczekociny MW  - IG

 109 Powiat zawierciański Włodowice W 16-06-2004  - IG

 110 Powiat żywiecki Czernichów W 02-08-2004  - IG

 111 Powiat żywiecki Gilowice W 15-10-2004 07-12-2004  - IGP

 112 Powiat żywiecki Jeleśnia W 03-11-2004 28-12-2004  - IGN

 113 Powiat żywiecki Koszarawa W 03-10-2005 10-11-2005  - IGP

 114 Powiat żywiecki Lipowa W 05-11-2004 28-12-2004  - IGP
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 115 Powiat żywiecki Łękawica W 28-07-2004 02-09-2004  - IGP

 116 Powiat żywiecki Łodygowice W 29-07-2004  - IG

 117 Powiat żywiecki Łodygowice W 29-07-2004  - IG

 118 Powiat żywiecki Milówka W 06-04-2005 17-05-2005  - IGP

 119 Powiat żywiecki Radziechowy-Wieprz W  - IG

 120 Powiat żywiecki Rajcza W 19-07-2004  - IG

 121 Powiat żywiecki Ślemień W 25-06-2004  - IG

 122 Powiat żywiecki Świnna W 01-12-2004 20-01-2005  - IGP

 123 Powiat żywiecki Ujsoły W 19-07-2004 27-09-2004  - IGP

 124 Powiat żywiecki Węgierska Górka W 19-11-2004 30-12-2004  - IGP

 125 Powiat żywiecki Żywiec M 07-07-2004 02-09-2004  - IGP

d) Sprawozdania z realizacji wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami

Lp. Nazwa powiatu Nazwa gminy Okres, którego   

dotyczy sprawozdanie             

(_ _ _ _r. - _ _ _ _r.)

Data przedłożenia 

sprawozdania

Nazwa województwa

WOJ.  ŚLĄSKIE 27-09-2011 2009 - 2010 1

WOJ.  ŚLĄSKIE 03-12-2009 2007 - 2008 2

WOJ.  ŚLĄSKIE 28-12-2017 2014 - 2016 3
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WOJ.  ŚLĄSKIE 29-12-2014 2011 - 2013 4

Dział 8. Instalacje służące do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

a) Instalacje służące do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem 

składowisk odpadów i spalarni lub współspalarni odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 1

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zabrzańska 7, Bytom  200 000,00000025141

instalacja do odzysku odpadow

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS GO.7244.00084.2014 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2019-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

ZEO.6233.2.7.2013 13-10-2014 od 2014-10-13 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2013 20-01-2015 od 2014-10-13 do 2016-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2013 27-04-2015 od 2015-04-27 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2013 19-05-2015 od 2015-05-19 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2013 04-12-2015 od 2015-12-04 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2013 28-04-2016 od 2016-04-28 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2013 21-09-2016 od 2016-09-21 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2016 19-12-2017 od 2017-12-19 do 2019-12-31 Prezydent Miasta Bytomia
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 2 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadow

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kościuszki 200, Mikołów,  3 104 064,00000025141

Instalacja do odzysku odpadow poweglowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6233.29.2014.JK/KT 16-07-2014 od 2014-07-16 do 2024-06-30 Starosta mikołowski

MNO.6233.6.2017.JK 08-06-2017 od 2017-06-08 do 2027-06-08 Starosta mikołowski

OS.GO.7243.29.2014 19-02-2015 od 2015-02-19 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010102R3  432 243,3500

010412R3  1 873 663,1400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 3 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpoadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cmentarna 15, Myslowice  800 000,00000025141

Instalacja do odzysku odpadów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.6233.47.2014.SS 15-12-2014 od 2014-12-15 do 2024-12-14 Prezydent Miasta Mysłowic

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 4

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zabrzańska 7, Bytom  1 600 000,00000025141

Instalacja do odzysku odpadów powęglowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS GO.7244.00084.2014 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2019-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

ZEO.6233.2.7.2013 13-10-2014 od 2014-10-13 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2013 20-01-2015 od 2014-10-13 do 2016-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2013 27-04-2015 od 2015-04-27 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2013 19-05-2015 od 2015-05-19 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2013 04-12-2015 od 2015-12-04 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2013 28-04-2016 od 2016-04-28 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2013 21-09-2016 od 2016-09-21 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2016 19-12-2017 od 2017-12-19 do 2019-12-31 Prezydent Miasta Bytomia
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010412R5  561 888,9100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 5

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Makoszowska 6, Zabrze  55 000,00000025141

Instalacja do produkcji BioCarbohumusu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS GO.7244.00115.2014 30-10-2014 od 2014-10-30 do 2019-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

WE.6233.14.2013.BB.JK

W

31-05-2013 od 2013-05-31 do 2023-05-30 Prezydent Miasta Zabrze

WE.6233.23.2013.BB.JK

W

02-07-2013 od 2013-07-02 do 2023-05-30 Prezydent Miasta Zabrze

WE.6233.30.2016.BB 23-09-2016 od 2016-09-23 do 2019-09-22 Prezydent Miasta Zabrze

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 6

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Makoszowska 6, Zabrze  12 000,00000025141

Instalacja do produkcji BioCarbohumusu
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS GO.7244.00115.2014 30-10-2014 od 2014-10-30 do 2019-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

WE.6233.14.2013.BB.JK

W

31-05-2013 od 2013-05-31 do 2023-05-30 Prezydent Miasta Zabrze

WE.6233.23.2013.BB.JK

W

02-07-2013 od 2013-07-02 do 2023-05-30 Prezydent Miasta Zabrze

WE.6233.30.2016.BB 23-09-2016 od 2016-09-23 do 2019-09-22 Prezydent Miasta Zabrze

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 7

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kościuszki 200, Mikołów,  200 000,00000025141

Instalacja do produkcji BioCarbohumusu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6233.29.2014.JK/KT 16-07-2014 od 2014-07-16 do 2024-06-30 Starosta mikołowski

MNO.6233.6.2017.JK 08-06-2017 od 2017-06-08 do 2027-06-08 Starosta mikołowski

OS.GO.7243.29.2014 19-02-2015 od 2015-02-19 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4527



190805R3  22 333,1500  22 333,1500

100124R5  8 321,2100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 8

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zabrzańska 7, Bytom  67 000,00000025141

Instalacja do produkcji BioCarbohumusu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS GO.7244.00084.2014 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2019-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

ZEO.6233.2.7.2013 13-10-2014 od 2014-10-13 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2013 20-01-2015 od 2014-10-13 do 2016-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2013 27-04-2015 od 2015-04-27 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2013 19-05-2015 od 2015-05-19 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2013 04-12-2015 od 2015-12-04 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2013 28-04-2016 od 2016-04-28 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2013 21-09-2016 od 2016-09-21 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.7.2016 19-12-2017 od 2017-12-19 do 2019-12-31 Prezydent Miasta Bytomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 9

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leona 2, Rydułtowy,  700 000,00000025141

Przenośny węzeł krusząco sortujący do produkcji 

kruszyw

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.41.2014 02-10-2014 od 2014-10-02 do 2024-10-02 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010412R5  36 071,3200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 10 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sztygarka , Świętochłowice,  300 000,00000025141

węzeł krusząco-sortujący

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

EGO.6233.16.03.04 01-08-2014 od 2014-08-01 do 2024-05-25 Urząd Miasta Świętochłowice

OS.GO.7241.58.2013 07-01-2014 od 2014-01-07 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7244.00086.2013 17-01-2014 od 2014-01-17 do 2019-03-31 Marszałek Województwa Śląskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 11 Instalacja do produkcji metali 

nieżelaznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Hutnicza 17, 42-610 Miasteczko Śląskie  200 000,00000026927

Instalacja do produkcji metali nieżelaznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2240/OS/2014 04-11-2014 od 2014-11-04 Marszałek Województwa Śląskiego

726/OS/2012 28-03-2012 od 2012-03-28 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100207R4  9 479,2430

100499R4  23,2000

100501R4  13 259,3000

100503R4  1 903,5000

100506R4  45 373,5690

100511R4  22 540,4000

100599R4  814,0000

100603R4  7 064,4690
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100910R4  59,3000

101003R4  42,1000

110199R4  2,5000

110202R4  4 768,2600

110501R4  885,4000

110502R4  10 761,7000

150110R4  133,4400

150202R4  4,8000

160803R4  868,6000

190813R4  11 568,2590  4 954,2360

191005R4  2 094,3750

191203R4  48,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 12 Kompostownia odpadw organicznych 

selekt. zb.

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice  6 000,00000150998

Kompostowanie w pryzmach 

(kontenerowa+pryzmowa)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1/2015 07-01-2015 od 2015-01-07 do 2024-11-19 Prezydent Miasta Świętochłowice

1833/OS/2012 26-06-2012 od 2012-06-26 Marszałek Województwa Śląskiego

2287/OS/10 10-06-2010 od 2010-06-10 Marszałek Województwa Śląskiego
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2748/OS/2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

3173/OS/2017 18-09-2017 od 2017-09-18 Marszałek Województwa Śląskiego

9/2014 10-07-2014 od 2014-07-10 do 2024-04-29 Prezydent Miasta Świętochłowice

Nr 1/2014 01-10-2014 od 2014-10-01 do 2024-04-29 Prezydent Miasta Świętochłowice

OS.GO.7628/47/4/09 05-11-2009 od 2009-11-05 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-II-6618/30/6/07 24-12-2007 od 2007-12-24 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200108R3  575,9400

200201R3  3 342,8700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 13 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice  30 000,00000150998

Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1/2015 07-01-2015 od 2015-01-07 do 2024-11-19 Prezydent Miasta Świętochłowice

1833/OS/2012 26-06-2012 od 2012-06-26 Marszałek Województwa Śląskiego

2287/OS/10 10-06-2010 od 2010-06-10 Marszałek Województwa Śląskiego

2748/OS/2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

3173/OS/2017 18-09-2017 od 2017-09-18 Marszałek Województwa Śląskiego
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9/2014 10-07-2014 od 2014-07-10 do 2024-04-29 Prezydent Miasta Świętochłowice

Nr 1/2014 01-10-2014 od 2014-10-01 do 2024-04-29 Prezydent Miasta Świętochłowice

OS.GO.7628/47/4/09 05-11-2009 od 2009-11-05 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-II-6618/30/6/07 24-12-2007 od 2007-12-24 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  145,9700

150102R12  261,8400

150106R12  3 933,9800

200307R12  970,1300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 14 Inna - piec odlewniczy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Powstańców 15, 41-400 Mysłowice  300,00000408853

Piece odlewnicze

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.6233.24.2015.AK 04-08-2015 od 2015-08-04 do 2025-08-04 Prezydent Miasta Mysłowice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  64,0970
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 15 inna- instalacja do rozdrabniania 

odpadów z tworzyw sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Królewska 50, 47-400 Racibórz  600,00000454652

Szarparka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

270/14/SE 23-12-2014 od 2014-12-23 do 2024-12-22 Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  81,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 16 kompostownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Główna 91, Dabrowa Górnicza, 42-530 

Dąbrowa Górnicza

 24 000,00000471805

Instalacja do kompostowania (baza do 

przetwarzania i odzysku odpadów)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.4.12.2014.AW 23-01-2015 od 2015-01-23 do 2016-01-23 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

WER.6233.4.4.2016.AW 04-10-2016 od 2016-10-04 do 2026-10-04 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

WER-7660-8-4/09 18-02-2009 od 2009-02-18 do 2019-02-18 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R3  17 837,4300

200201R3  695,4800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 17 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Roździeńska 41, 40-382 Katowice  1 300,00000616089

Stacja demontażu  pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

336/OS/2015 25-02-2015 od 2015-02-25 do 2020-02-23 Marszałek Województwa Śląkiego

OS.GO.76361-6/09 07-05-2009 od 2009-05-07 do 2019-05-05 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  0,7400

160106R12  2,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 18 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Marklowicka 7, 44-300 Wodzisław Śląski  2 000,00001020134

Stacja demontażu pojazdów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1071/OS/2014 03-06-2014 od 2014-06-03 do 2024-05-27 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 686,9900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 19 Instalacja do odzysku odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pasteura 18, Bytom  180 000,00001313400

Zakład przeróbczy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZEO.6233.2.17.2014 16-10-2014 od 2014-10-16 do 2024-10-16 Prezydent M. Bytom

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030307R3  1 044,9000

100121R3  1 455,8000

190503R3  41 233,9000

190801R3  4 679,1000

190805R3  52 327,8000  10 754,6000

190812R3  594,8000  196,3000
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190814R3  11 502,3000  2 732,9000

190901R3  153,6000

190902R3  33,5000  7,0000

120102R4  18,2000

120117R4  88,4000

120121R4  219,0000

100102R5  209,8000

100124R5  18 309,4000

100182R5  12 658,9000

100212R5  36,4000

100908R5  18 064,1000

100910R5  662,3000

100912R5  40,0000

101105R5  27,8000

161104R5  10,0000

170101R5  374,6000

190802R5  3 751,1000

191209R5  4 265,4000

200303R5  1 101,1000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 20 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Główna 1, Buków, 44-360 Lubomia  1 600 000,00001344635

Zakład mechanicznego przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.8.2014 08-09-2014 od 2014-09-08 do 2024-09-09 Starosta Wodzisławski

WOŚ.6233.45.2014 07-11-2014 od 2014-11-07 do 2024-11-07 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010102R3  25 106,7700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 21 Produkcja farb

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nieznanicka 57, 42-270 Kłomnice  2 000,00001346344

Linia technologiczna do produkcji farb

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

589/OS/2014 17-03-2014 od 2014-03-14 do 2024-03-10 Marszałek Województwa ¦l±skiego

O¦.6233.12.2016.XII.Kł.1 10-03-2016 od 2016-03-10 do 2026-03-10 Starosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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070213R3  2,4500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 22 Linia technologiczna Zenith 844, 

Zenith 940, Omag

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Batalionów Chłopskich 2, Tarnowskie 

Góry

 110 000,00001388727

Linia technologiczna Zenith 844

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚRG.6220.2.2017/10/07 12-04-2017 od 2017-04-12 do 2027-03-31 Starosta Tarnogórski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 23

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gliwicka 59, 43-180 Orzesze  131 400,00001401971

Wanna Szklarska U - płomienna regeneracyjna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6220.2.1.2015.JK 22-01-2016 od 2016-01-22 Starostwo Mikołowskie

MNO.6222.1.2.2014.JK 02-12-2014 od 2014-12-02 Starosta Mikołowski

OS.7644-8/2/09 15-12-2009 od 2009-12-15 do 2017-01-01 Starostwo Mikołów

OS-7644-8/1/06 05-07-2007 od 2007-07-05 do 2017-01-01 Starostwo Mikołów
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OS-7644-8/1/08 19-03-2008 od 2008-03-19 do 2017-01-01 Starostwo Mikołow

OS-7644-8/1/10 30-08-2010 od 2010-08-30 do 2017-01-01 Starostwo Mikołow

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150107R5  5 386,5000

191205R5  43,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 24

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gliwicka 59, 43-180 Orzesze  87 600,00001401971

Wanna Szklarska U - promienna regeneracyjna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6220.2.1.2015.JK 22-01-2016 od 2016-01-22 Starostwo Mikołowskie

MNO.6222.1.2.2014.JK 02-12-2014 od 2014-12-02 Starosta Mikołowski

OS.7644-8/2/09 15-12-2009 od 2009-12-15 do 2017-01-01 Starostwo Mikołów

OS-7644-8/1/06 05-07-2007 od 2007-07-05 do 2017-01-01 Starostwo Mikołów

OS-7644-8/1/08 19-03-2008 od 2008-03-19 do 2017-01-01 Starostwo Mikołow

OS-7644-8/1/10 30-08-2010 od 2010-08-30 do 2017-01-01 Starostwo Mikołow

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150107R5  3 591,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 25 przetwarzanie termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gliwicka 59, 43-180 Orzesze  146 000,00001401971

Wanna szklarska U płomienna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6220.2.1.2015.JK 22-01-2016 od 2016-01-22 Starostwo Mikołowskie

MNO.6222.1.2.2014.JK 02-12-2014 od 2014-12-02 Starosta Mikołowski

OS.7644-8/2/09 15-12-2009 od 2009-12-15 do 2017-01-01 Starostwo Mikołów

OS-7644-8/1/06 05-07-2007 od 2007-07-05 do 2017-01-01 Starostwo Mikołów

OS-7644-8/1/08 19-03-2008 od 2008-03-19 do 2017-01-01 Starostwo Mikołow

OS-7644-8/1/10 30-08-2010 od 2010-08-30 do 2017-01-01 Starostwo Mikołow

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150107R5  5 985,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 26 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Orzeszkowej 15, 43-500 

Czechowice-Dziedzice

 3 000,00002391795

Młyny tnące, mieszalniki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4541



ZR.6230.4.2012.DE 24-05-2012 od 2012-05-24 do 2014-09-14 Starosta Bielski

ZR.DE.7644-o/95/10 08-06-2007 od 2007-06-08 do 2014-09-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR-OŚ/O-7644/125/04 14-09-2004 od 2004-09-14 do 2014-09-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR-OŚ/o-7644/61/07 08-06-2007 od 2007-06-08 do 2014-09-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR-OŚ/O-7644/95/6 20-07-2006 od 2006-07-20 do 2014-09-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  73,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 27 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cyprysowa 16a , 43-310 Bielsko-Biała  200,00002392317

SHINI

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  131,3000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 28 Ciąg technologiczny do przeróbki 

osadów ściekowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała  10 000,00002393877

Oczyszczalnia Ścieków Komorowice

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1375/OS/2013 28-06-2013 od 2013-06-28 do 2023-06-28 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

161/OS/2017 02-01-2017 od 2017-01-02 do 2020-03-20 Marszałek Województwa Śląskiego

2009/OS/2014 01-12-2014 od 2014-12-01 do 2020-03-20 Marszałek Województwa Śląskiego

BB OS 

GO.7244.00018.2014

20-03-2015 od 2015-03-20 do 2025-03-20 Marszałek Województwa Śląskiego

BB-OS-GO.7244.00009.2

015

22-12-2015 od 2015-12-22 do 2025-03-20 Marszałek Województwa Śląskiego

OS PZ.7222.00072.2014 10-10-2014 od 2014-10-10 do 2018-09-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/7628/2/5/08 09-09-2008 od 2008-09-09 do 2018-09-09 Marszałek Województwa Śląskiego

ZR.6233.51.2014.DE 01-10-2014 od 2014-10-01 do 2017-12-31 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020799R3  28,8000

030182R3  66,0000

160380R3  0,3880

161002R3  24,6000  0,4900

190805R3  32,5000  1,2900
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190809R3  4,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 29 Mechaniczno-Biologiczna - instalacja 

do kompostowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała  250,00002393877

Oczyszczalnia Ścieków Komorowice

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1375/OS/2013 28-06-2013 od 2013-06-28 do 2023-06-28 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

161/OS/2017 02-01-2017 od 2017-01-02 do 2020-03-20 Marszałek Województwa Śląskiego

2009/OS/2014 01-12-2014 od 2014-12-01 do 2020-03-20 Marszałek Województwa Śląskiego

BB OS 

GO.7244.00018.2014

20-03-2015 od 2015-03-20 do 2025-03-20 Marszałek Województwa Śląskiego

BB-OS-GO.7244.00009.2

015

22-12-2015 od 2015-12-22 do 2025-03-20 Marszałek Województwa Śląskiego

OS PZ.7222.00072.2014 10-10-2014 od 2014-10-10 do 2018-09-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/7628/2/5/08 09-09-2008 od 2008-09-09 do 2018-09-09 Marszałek Województwa Śląskiego

ZR.6233.51.2014.DE 01-10-2014 od 2014-10-01 do 2017-12-31 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190802R5  36,5000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 30 Mechaniczno-Biologiczna ciąg 

technologiczny do oczyszczania 

ścieków

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała  5 000,00002393877

Oczyszczalnia Ścieków Komorowice - instalacja 

przeróbki osadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1375/OS/2013 28-06-2013 od 2013-06-28 do 2023-06-28 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

161/OS/2017 02-01-2017 od 2017-01-02 do 2020-03-20 Marszałek Województwa Śląskiego

2009/OS/2014 01-12-2014 od 2014-12-01 do 2020-03-20 Marszałek Województwa Śląskiego

BB OS 

GO.7244.00018.2014

20-03-2015 od 2015-03-20 do 2025-03-20 Marszałek Województwa Śląskiego

BB-OS-GO.7244.00009.2

015

22-12-2015 od 2015-12-22 do 2025-03-20 Marszałek Województwa Śląskiego

OS PZ.7222.00072.2014 10-10-2014 od 2014-10-10 do 2018-09-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/7628/2/5/08 09-09-2008 od 2008-09-09 do 2018-09-09 Marszałek Województwa Śląskiego

ZR.6233.51.2014.DE 01-10-2014 od 2014-10-01 do 2017-12-31 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010413D8  6,0000

010599D8  91,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 31 instalacja regeneracji olejów 

odpadowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała  12 000,00002393877

Stacja Utylizacji Emulsji Olejowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1375/OS/2013 28-06-2013 od 2013-06-28 do 2023-06-28 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

161/OS/2017 02-01-2017 od 2017-01-02 do 2020-03-20 Marszałek Województwa Śląskiego

2009/OS/2014 01-12-2014 od 2014-12-01 do 2020-03-20 Marszałek Województwa Śląskiego

BB OS 

GO.7244.00018.2014

20-03-2015 od 2015-03-20 do 2025-03-20 Marszałek Województwa Śląskiego

BB-OS-GO.7244.00009.2

015

22-12-2015 od 2015-12-22 do 2025-03-20 Marszałek Województwa Śląskiego

OS PZ.7222.00072.2014 10-10-2014 od 2014-10-10 do 2018-09-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/7628/2/5/08 09-09-2008 od 2008-09-09 do 2018-09-09 Marszałek Województwa Śląskiego

ZR.6233.51.2014.DE 01-10-2014 od 2014-10-01 do 2017-12-31 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070104R12  16,0000

110113R12  1 877,2000

120109R12  4 687,9130

120301R12  822,3200  8,2300

130105R12  37,7600
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130507R12  23,0000

130802R12  0,1700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 32 Instalacja do mechanicznego 

recyklingu odpadów z tworzyw 

sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cegielniana 41, 43-300 Bielsko-Biała  15 400,00002402530

Instalacja do przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.OD.6233.8.2013.AB 27-03-2013 od 2013-03-27 do 2023-02-28 Prezydent Miasta Bielska-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  170,7000

070299R3  14,9600

150102R3  1 062,7740

191204R3  423,0100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 33 Erema

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Regera 61, 43-300 Bielsko-Biała  2 200,00002431052

Erema

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OS.OD.6230.24.2011.BA 23-08-2011 od 2011-08-23 do 2021-07-31 Urząd Miasta Bielsko Biała

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  9,3500

150101R3  52,3300

150102R3  485,1790

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 34 Maszyna do nawijania folii

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Regera 61, 43-300 Bielsko-Biała  150,00002431052

Maszyna do nawijania folii

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.OD.6230.24.2011.BA 23-08-2011 od 2011-08-23 do 2021-07-31 Urząd Miasta Bielsko Biała

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  6,1060

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 35 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cieszyńska 146, 43-300 Bielsko-Biała002432347

Stacja demontażu pojazdów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.76361-26/09 06-04-2010 od 2010-04-06 do 2020-04-01 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  93,9190

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 36 Elektrolizer, pic tyglowy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podkolejowa 45, 42-202 CZĘSTOCHOWA  35,00002761080

Elektroniczny odzysk srebra

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2857/OS/2014 29-12-2014 od 2014-12-29 do 2024-12-29

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

090101R4  4,5900

090104R4  3,8100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 37 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów 

metalurgicznych

ul. 1-go Maja 5, Blachownia  21 000,00002768946

Instalacja do przetwarzania i odzyskiwania frakcji 

metalicznych (w skład której wchodzą trzy linie 

produkcyjne)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.118.2014.VIIa.Bl

.13

30-01-2015 od 2015-01-30 do 2025-01-30 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.30.2015.VIIa.Bl.

2

23-06-2015 od 2017-06-23 do 2024-07-09 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.40.2014.VIIa.Bl.

3

11-07-2014 od 2014-07-11 do 2024-07-09 Starosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100316R4  840,5000

100602R4  23,8400

101003R4  5 556,7000

101010R4  83,8400

101012R4  6,1200

120103R4  108,8400

120104R4  54,1400

120117R4  9,8100

120199R4  58,9000

160304R4  1,8800

170401R4  29,3300
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170402R4  66,3200

170405R4  104,7700

170407R4  13,7200

191202R4  1 818,0100

191203R4  207,7300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 38 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 43-200  1 000,00003440455

Brykieciarka Heger GmgH&Co

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3526/OS/2016 21-12-2016 od 2016-12-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

4147/OS/2017 13-12-2017 od 2017-12-13 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

90/OS/2016 21-01-2016 od 2016-01-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-OD.6233.16.2014.BA 13-10-2014 od 2014-10-13 do 2024-09-30 Urząd Miasta Bielsko Biała

RO-IV.6233.33.2014 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2024-12-30 Starosta Pszczyński

RO-IV.6233.55.2014 26-02-2015 od 2015-02-26 do 2025-02-25 Starosta Pszczyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  82,9350
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 39 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 43-200  5 000,00003440455

Instalacja  do odzysku materiałów budowlanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3526/OS/2016 21-12-2016 od 2016-12-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

4147/OS/2017 13-12-2017 od 2017-12-13 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

90/OS/2016 21-01-2016 od 2016-01-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-OD.6233.16.2014.BA 13-10-2014 od 2014-10-13 do 2024-09-30 Urząd Miasta Bielsko Biała

RO-IV.6233.33.2014 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2024-12-30 Starosta Pszczyński

RO-IV.6233.55.2014 26-02-2015 od 2015-02-26 do 2025-02-25 Starosta Pszczyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  53,1800

170107R12  13,7500

170904R12  20,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 40 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 43-200  3 000,00003440455

Instalacja  przetwarzania drewna
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3526/OS/2016 21-12-2016 od 2016-12-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

4147/OS/2017 13-12-2017 od 2017-12-13 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

90/OS/2016 21-01-2016 od 2016-01-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-OD.6233.16.2014.BA 13-10-2014 od 2014-10-13 do 2024-09-30 Urząd Miasta Bielsko Biała

RO-IV.6233.33.2014 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2024-12-30 Starosta Pszczyński

RO-IV.6233.55.2014 26-02-2015 od 2015-02-26 do 2025-02-25 Starosta Pszczyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R12  236,9280

150103R3  444,4100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 41 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 43-200  2 000,00003440455

Instalacja do recyklingu odpadów opakowaniowych 

Rudołtowice

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3526/OS/2016 21-12-2016 od 2016-12-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

4147/OS/2017 13-12-2017 od 2017-12-13 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

90/OS/2016 21-01-2016 od 2016-01-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

4553



OS-OD.6233.16.2014.BA 13-10-2014 od 2014-10-13 do 2024-09-30 Urząd Miasta Bielsko Biała

RO-IV.6233.33.2014 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2024-12-30 Starosta Pszczyński

RO-IV.6233.55.2014 26-02-2015 od 2015-02-26 do 2025-02-25 Starosta Pszczyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  31,5740

160119R3  5,9610

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 42 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 43-200  2 000,00003440455

Instalacja do recyklingu odpadów opakowaniowych 

Tychy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3526/OS/2016 21-12-2016 od 2016-12-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

4147/OS/2017 13-12-2017 od 2017-12-13 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

90/OS/2016 21-01-2016 od 2016-01-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-OD.6233.16.2014.BA 13-10-2014 od 2014-10-13 do 2024-09-30 Urząd Miasta Bielsko Biała

RO-IV.6233.33.2014 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2024-12-30 Starosta Pszczyński

RO-IV.6233.55.2014 26-02-2015 od 2015-02-26 do 2025-02-25 Starosta Pszczyński
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  280,5200

160119R12  3,2000

170203R12  0,7400

191204R12  40,6500

020104R3  8,8470

070213R3  256,9230

150102R3  362,0380

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 43 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 43-200  7 000,00003440455

Sortowania odpadów selektywnie zbieranych-linia 

przetwarzania złomu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3526/OS/2016 21-12-2016 od 2016-12-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

4147/OS/2017 13-12-2017 od 2017-12-13 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

90/OS/2016 21-01-2016 od 2016-01-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-OD.6233.16.2014.BA 13-10-2014 od 2014-10-13 do 2024-09-30 Urząd Miasta Bielsko Biała

RO-IV.6233.33.2014 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2024-12-30 Starosta Pszczyński
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RO-IV.6233.55.2014 26-02-2015 od 2015-02-26 do 2025-02-25 Starosta Pszczyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120102R12  9,9910

120113R12  8,1000

170405R12  13,2400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 44 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 43-200  2 400,00003440455

Sortownia surowców wtórnych selektywnie 

zbieranych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3526/OS/2016 21-12-2016 od 2016-12-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

4147/OS/2017 13-12-2017 od 2017-12-13 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

90/OS/2016 21-01-2016 od 2016-01-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-OD.6233.16.2014.BA 13-10-2014 od 2014-10-13 do 2024-09-30 Urząd Miasta Bielsko Biała

RO-IV.6233.33.2014 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2024-12-30 Starosta Pszczyński

RO-IV.6233.55.2014 26-02-2015 od 2015-02-26 do 2025-02-25 Starosta Pszczyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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150106R12  288,7880

200399R12  328,2760

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 45 demontaż ręczny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 43-200  1 500,00003440455

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3526/OS/2016 21-12-2016 od 2016-12-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

4147/OS/2017 13-12-2017 od 2017-12-13 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

90/OS/2016 21-01-2016 od 2016-01-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-OD.6233.16.2014.BA 13-10-2014 od 2014-10-13 do 2024-09-30 Urząd Miasta Bielsko Biała

RO-IV.6233.33.2014 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2024-12-30 Starosta Pszczyński

RO-IV.6233.55.2014 26-02-2015 od 2015-02-26 do 2025-02-25 Starosta Pszczyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160214R12  3,2750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 46 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 43-200  7 008,00003440455

zakłąd do produkcji paliwa alternatywnego
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3526/OS/2016 21-12-2016 od 2016-12-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

4147/OS/2017 13-12-2017 od 2017-12-13 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

90/OS/2016 21-01-2016 od 2016-01-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-OD.6233.16.2014.BA 13-10-2014 od 2014-10-13 do 2024-09-30 Urząd Miasta Bielsko Biała

RO-IV.6233.33.2014 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2024-12-30 Starosta Pszczyński

RO-IV.6233.55.2014 26-02-2015 od 2015-02-26 do 2025-02-25 Starosta Pszczyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010413R12  66,2270

030105R12  82,7690

040209R12  23,5500

040222R12  88,8480

070213R12  400,7290

070280R12  91,6360

070299R12  710,3660

080112R12  17,1350

080118R12  0,7900

080199R12  1,0910

080318R12  11,6600
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080410R12  9,1230

120105R12  1,8940

120199R12  98,2690

150102R12  362,3460

150103R12  611,2600

150105R12  200,5200

150203R12  60,6260

160119R12  99,0030

160122R12  49,4470

160216R12  51,1470

160304R12  203,7700

160306R12  12,3600

160380R12  0,6000

170201R12  34,1190

170203R12  3,1400

191207R12  190,7000

191212R12  245,3210

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 47 Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pułaskiego 68/G,  140 000,00003442626

Instalacja do odzysku odpadów innych niż 

niebezpieczne

4559



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

181/OS/2017 02-01-2017 od 2017-01-02 Marszałek Województwa Śląskiego

205/OS/2015 05-02-2015 od 2015-02-05 do 2020-01-14 Marszałek Województwa Śląskiego

259/OS/2013 21-01-2013 od 2013-01-21 do 2023-01-20 Marszałek Województwa Śląskiego

2713/OS/2018 04-09-2018 od 2018-09-04 Marszałek Województwa Śląskiego

4056/OS/2017 05-12-2017 od 2017-12-05 do 2020-01-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.6233.18.2017 29-05-2017 od 2017-05-29 do 2027-05-28 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304R12  343,0300

020382R12  6,1920

030307R12  25,0400

040108R12  100,0000

070213R12  2 414,0730

070280R12  800,0000

070299R12  200,0000

120105R12  300,0000

150101R12  1 581,7600

150102R12  4 237,8800

150105R12  300,0000

4560



150106R12  3 303,5670

150203R12  674,3440

160119R12  144,4050

160121R12  8,9860

160304R12  60,0000

160306R12  240,0000

168102R12  100,0000

170203R12  119,6210

170604R12  250,0000

191201R12  315,5450

191204R12  11 367,2010

191207R12  971,4000

191208R12  821,7800

191210R12  9 948,4950

191212R12  40 535,7040

200101R12  11,8650

200111R12  14,4380

200199R12  548,0250

200303R12  340,3600

200307R12  6 990,0000

200399R12  156,5600
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070213R3  200,0000

070280R3  218,0000

150102R3  3 985,6350

160103R3  31,7000

191204R3  363,6100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 48 Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pułaskiego 68/G,  9 900,00003442626

Instalacja do odzysku odpadów niebezpiecznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

181/OS/2017 02-01-2017 od 2017-01-02 Marszałek Województwa Śląskiego

205/OS/2015 05-02-2015 od 2015-02-05 do 2020-01-14 Marszałek Województwa Śląskiego

259/OS/2013 21-01-2013 od 2013-01-21 do 2023-01-20 Marszałek Województwa Śląskiego

2713/OS/2018 04-09-2018 od 2018-09-04 Marszałek Województwa Śląskiego

4056/OS/2017 05-12-2017 od 2017-12-05 do 2020-01-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.6233.18.2017 29-05-2017 od 2017-05-29 do 2027-05-28 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150110R12  586,6390

150202R12  707,0710
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160107R12  2 260,1860

160121R12  8,9860

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 49 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wyzwolenia 22, 41-103 Siemianowice 

Śląskie

 6 700,00003447470

Zakład mechanicznego przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR-OS.6233.42.2014 05-09-2014 od 2014-09-05 do 2014-09-04 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

IR-OS.6233.43.2014 08-09-2014 od 2014-09-08 do 2024-09-07 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  1,2000

150102R3  500,5100

191204R3  44,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 50 Stacja rewaloryzacji masy zielonej

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sadowskiego , Piekary Śląskie  5 000,00003456568

Stacja rewaloryzacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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ERś.6233.16.2014 13-01-2015 od 2015-01-13 do 2024-12-31 Urząd Miasta Piekary Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200201R3  4 962,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 51

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chopina 15, 43-190 Łaziska Górne  3 500,00003478506

Instalacja do przerobu tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6233.4.2016.JK 31-01-2017 od 2017-01-31 do 2027-01-31 Starosta Mikołowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  45,6200

191204R12  166,1500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 52 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zwyciestwa 4, Siemianowice Śląskie  70 000,00003482169

sortownia odpadów zmieszanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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3479/OS/09 26-10-2009 od 2009-10-26 do 2019-10-26 Marszałek Województwa Śląskiego

572/S/2010 18-02-2010 od 2010-02-18 do 2020-02-18 Marszałek województwa Śląskiego

IR-OS.6233.22.2014 06-05-2014 od 2014-05-06 do 2014-06-30 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

IR-OS.6233.3.2015 23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-22 Prezyden Maista Siemianowice Śląskie

OS.GO.7228/50/4/10 18-02-2010 od 2010-02-18 do 2020-02-18 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7244.00013.2012 16-05-2012 od 2012-05-16 do 2020-02-18 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/29/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2020-02-18 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/46/2/09 01-10-2009 od 2009-10-01 do 2017-02-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/43/09/99/1

0

23-12-2010 od 2010-12-23 do 2019-10-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OSGO.76360 29-06-2009 od 2009-06-29 do 2015-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

RS.6233.31.2016 21-09-2016 od 2016-09-21 do 2025-01-22 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

ŚR.II.6620/41/07 11-06-2007 od 2007-06-11 do 2011-06-06 Wojewoda Śląski

ŚR/II/6618/17/06/14/07 27-12-2007 od 2007-12-27 do 2017-02-26 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/17/06/5/07 26-02-2007 od 2007-02-26 do 2017-02-26 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  14 579,7800

191212R12  18 463,4400

200139R12  14,6400

200302R12  12,6000

200303R12  138,5200
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200307R12  4 144,1800

200399R12  1 582,2600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 53 mechaniczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 74, 43-100 Tychy  600,00003502140

Instalacja do produkcji opakowań z tworzyw 

sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

64/2014 04-11-2014 od 2014-11-04 do 2024-11-03 Prezydent Miasta Tychy

IKR.EO/76601-20/08 23-07-2008 od 2008-07-23 do 2018-07-22 Prezydent Miasta Tychy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  78,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 54

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CHEMICZNA 6, 42-520 DĄBROWA 

GÓRNICZA

 680,00003505775

Regeneracja palet drewnianych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER 6233.41.2015.WO 04-03-2015 od 2015-03-04 do 2025-03-04 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R3  311,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 55 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chorzowska 119c, Świętochłowice  2 400,00003536066

linia produkcji brykietów AL do odtleniania w 

hutnictwie żelaza i stali

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

EGO.6221.18.04.2014 08-10-2014 od 2014-10-08 do 2024-09-23 Urząd Miasta Świętochłowice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R4  10,0000

120103R4  228,9340

170402R4  188,2920

170405R4  6,7890

170407R4  54,8880
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 56 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Raciborska 144D, 44-280 Rydułtowy  30 000,00003602840

Kruszarka NORDBERG LT-95

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.61.2014 27-01-2015 od 2015-01-27 do 2025-01-27

WOŚ.6341.54.2016 03-10-2016 od 2016-10-03 do 2026-10-03 Starosta Wodzisławski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  220,3000

170102R5  0,2000

170107R5  2,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 57

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Targowa 15A, Chybie  150,00008003989

Instalacja do produkcji odlewóq

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6220.00020.2013 20-11-2013 od 2013-11-20 do 2022-11-17 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6233.00039.2011 31-01-2012 od 2012-01-31 do 2022-01-30 Starostwo Powiatowe w Cieszynie
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170402R4  5,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 58 Wytwórnia Mas Bitumicznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szyb Walenty 32, Ruda Śląska,  60 000,00010663804

Wytwórnia Mas Bitumicznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

KKS.6221.3.2011 08-04-2011 od 2011-04-08 do 2021-04-07 Prezydent Miasta Ruda Śląska

KKS.6221.3.2011 08-04-2016 od 2016-04-08 do 2016-04-07 Prezydent Miasta Ruda Śląska

OS GO.7244.00050.2015 15-09-2015 od 2015-09-15 do 2020-09-30 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R5  1 310,1400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 59 Zakład mechamicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Okólna 10, Zawiercie  480 000,00010693656

Linia przerobu żużla z elektromagnesem

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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ROII.6222.005.2015.BS 13-05-2016 od 2016-05-13 Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100201R5  216 285,5100

161104R5  1 255,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 60 Przetwarzanie Mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Żory 52, Zory,  1 700,00010760588

Linia regeneracji kontenerów IBC

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1449/OS/2017 11-05-2017 od 2017-05-11 do 2027-04-30 Marszałek Województwa Śląskiego

2916/OS/2017 31-08-2017 od 2017-08-31 do 2017-04-30 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150110R12  401,9080

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 61 RDF

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Puszkina 41, Dąbrowa Górnicza  147 000,00011089141

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6221.12.2014.JP 21-10-2014 od 2014-10-21 do 2024-10-21 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6221.23.2014.JP 19-01-2015 od 2015-01-19 do 2024-10-21 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6221.8.2018.JP 10-07-2018 od 2018-07-10 do 2024-10-21 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6221.9.2015.JP 23-07-2015 od 2015-07-23 do 2024-10-21 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304R12  11,5000

020382R12  23,9000

020601R12  79,1000

030105R12  36,5000

030199R12  39,6000

030307R12  27,7000

040209R12  21,2000

040222R12  155,2000

070213R12  1 328,1000

070280R12  228,5000

070299R12  223,6000

080318R12  0,0000

120105R12  20,6000
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150101R12  75,9000

150102R12  107,5000

150103R12  67,4000

150105R12  48,1000

150106R12  1 764,1000

150203R12  0,7000

160103R12  14,3000

160119R12  77,8000

160122R12  21,4000

160199R12  84,6000

160304R12  737,3000

160306R12  349,1000

160380R12  181,4000

168001R12  235,2000

168102R12  11,7000

168202R12  423,8000

170201R12  118,6000

170203R12  65,9000

170380R12  69,5000

190901R12  6,7000

190904R12  1,1000
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190905R12  30,3000

191201R12  65,1000

191204R12  8 705,1000

191207R12  3,4000

191210R12  7 755,2000

191212R12  36 514,9000

198001R12  0,7400

200110R12  11,7000

200111R12  25,1000

200199R12  5 130,5000

200203R12  555,4000

200302R12  26,7000

200303R12  1 206,8000

200307R12  6 628,4000

200399R12  1 898,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 62 Sortownia odpadów komunalnych i 

selektywnie zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cieszyńska 35, Pszczyna  30 000,00011089141

Instalacja do przetwarzenia odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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RO-IV.6220.6.2018 16-07-2018 od 2018-07-16 do 2024-12-31 Starosta Pszczyński

RO-IV.6220.8.2015 30-12-2015 od 2015-12-30 do 2024-12-31 Starosta Pszczyński

RO-IV.6220.9.2016 16-12-2016 od 2016-12-16 do 2024-12-31 Starosta Pszczyński

RO-IV.6233.33.2014 28-12-2016 od 2016-12-28 do 2024-12-31 Starosta Pszczyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  374,2000

150102R12  174,1000

150104R12  0,1000

150105R12  0,8000

150106R12  2 442,3000

150107R12  143,6000

200140R12  1,1000

200199R12  3 751,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 63 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec  300,00011089141

Odzysk tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.III.6221.13.2014.EM 27-03-2014 od 2014-03-27 do 2024-12-19 Prezydent Miasta Sosnowca
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WŚR.III.6221.13.2015.EM 19-12-2014 od 2014-12-19 do 2017-03-31 Prezydent Miasta Sosnowca

WŚR.III6221.13.2014.EM 16-07-2018 od 2018-07-16 do 2024-12-19 Prezydent Miasta Sosnowca

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  7,8000

170604R12  39,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 64 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec  12 500,00011089141

RIPOK SORTOWNIA ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.III.6221.13.2014.EM 27-03-2014 od 2014-03-27 do 2024-12-19 Prezydent Miasta Sosnowca

WŚR.III.6221.13.2015.EM 19-12-2014 od 2014-12-19 do 2017-03-31 Prezydent Miasta Sosnowca

WŚR.III6221.13.2014.EM 16-07-2018 od 2018-07-16 do 2024-12-19 Prezydent Miasta Sosnowca

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  4 858,0000

150102R12  951,8000

150106R12  1 097,6000

200101R12  9,5000
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200102R12  2,6000

200139R12  9,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 65 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wielkopoecowa 16, Częstochowa,  5 500,00011089141

Zakład mechanicznego przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR-IV.6221.11.2013 20-02-2014 od 2014-02-20 do 2024-01-31 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR-IV.6221.14.2015 24-09-2015 od 2015-09-24 do 2024-01-31 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR-IV.6233.80.2014 24-12-2014 od 2015-12-24 do 2024-11-30 Prezydnet Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  1 332,9300

150102R12  55 000,0000

150106R12  4 978,8400

191212R12  2,3200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 66 Instalacja do produkcji wełny szklanej

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice  58 000,00011114850

Wanna szklarska

4576



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR/23/10 12-01-2010 od 2010-01-12 do 2020-12-31 Prezydent Miasta Gliwice

SR/955/2016 07-11-2016 od 2016-11-07 do 2021-10-31 Prezydent Miasta Gliwice

SR-1140/2014 12-12-2014 od 2014-12-12 do 3000-12-12 Prezydent Miasta Gliwice

SR-1142/2014 12-12-2014 od 2014-12-12 do 3000-12-12 Prezydent Miasta Gliwice

SR-451/2012 11-07-2012 od 2012-07-11 do 2016-12-31 Prezydent Miasta Gliwice

SR-76600/59/11 15-11-2011 od 2011-11-15 do 2021-10-31 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR/723/2013 26-09-2013 od 2013-09-26 do 2021-10-31 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-186/2008 11-03-2008 od 2008-03-11 do 2016-12-31 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-450/2012 11-07-2012 od 2012-07-11 do 2016-12-31 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-667/2016 21-07-2016 od 2016-07-21 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-747/2016 01-09-2016 od 2016-09-01 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-784/2006 27-12-2006 od 2006-12-27 do 2016-12-31 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-785/2006 27-12-2006 od 2006-12-27 do 2016-12-31 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191205R5  39 527,6400

4577



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 67 Inna-węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bojkowska 59/186, 44-141 Gliwice  5 000,00011312350

Wytwórnia betonu towarowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR-514/2014 26-06-2014 od 2014-06-26 do 2024-06-15 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-76610/31/09 06-10-2009 od 2009-10-06 do 2019-09-30 Urząd Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  817,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 68 Młynek/ekstruder

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CHEMICZNA 2, 44-240 Żory  450,00011775557

Instalacja do mielenia /regranulacji odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IS.6221.2.2015.EW 26-02-2015 od 2016-05-26 do 2025-02-26 Prezydent Miasta Żory

IS.6221.7.2012.EW 15-11-2016 od 2016-11-15 do 2022-06-18 Prezydent M. Żory

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4578



170203R3  165,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 69

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mstowska 10, 42-240 Rudniki  12 500,00012192639

Instalacja produkcji cementu - Młyny cementu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz.OS.AK.7628/15/09/10 29-01-2010 od 2010-01-29 do 2015-01-12 Marszałek Woj.Śląskiego

Cz.OS.AK.7628/3/10 15-04-2010 od 2010-04-15 do 2015-01-12 Marszałek Woj.Śląskiego

OS.Cz.AK.6618/4/17/08 23-07-2008 od 2008-07-23 do 2015-01-12 Marszałek Woj. Śląskiego

OS.PZ.7222.00099.2017 09-06-2017 od 2017-06-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.0013.2015 12-05-2016 od 2016-05-12 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00234.2014 16-11-2014 od 2014-11-16 Marszałek Woj.Śląskiego

OS.PZ.7222.0029.2014 07-11-2014 od 2014-11-07 Marszałek Woj.Śląskiego

ŚR.V6618/PZ/1/15/06/07 05-10-2007 od 2007-10-05 do 2015-01-12 Wojewoda Śląski

ŚR-III/6618/PZ/3/2/12/04/0

5

12-01-2005 od 2005-01-12 do 2015-01-12 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101206R5  1 273,2600

4579



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 70

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mstowska 10, 42-240 Rudniki  495 000,00012192639

Instalacja produkcji cementu- Młyny cementu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz.OS.AK.7628/15/09/10 29-01-2010 od 2010-01-29 do 2015-01-12 Marszałek Woj.Śląskiego

Cz.OS.AK.7628/3/10 15-04-2010 od 2010-04-15 do 2015-01-12 Marszałek Woj.Śląskiego

OS.Cz.AK.6618/4/17/08 23-07-2008 od 2008-07-23 do 2015-01-12 Marszałek Woj. Śląskiego

OS.PZ.7222.00099.2017 09-06-2017 od 2017-06-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.0013.2015 12-05-2016 od 2016-05-12 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00234.2014 16-11-2014 od 2014-11-16 Marszałek Woj.Śląskiego

OS.PZ.7222.0029.2014 07-11-2014 od 2014-11-07 Marszałek Woj.Śląskiego

ŚR.V6618/PZ/1/15/06/07 05-10-2007 od 2007-10-05 do 2015-01-12 Wojewoda Śląski

ŚR-III/6618/PZ/3/2/12/04/0

5

12-01-2005 od 2005-01-12 do 2015-01-12 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100201R5  136,9000

4580



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 71

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mstowska 10, 42-240 Rudniki  300 000,00012192639

Instalacja produkcji cementu- Młyny surowca

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz.OS.AK.7628/15/09/10 29-01-2010 od 2010-01-29 do 2015-01-12 Marszałek Woj.Śląskiego

Cz.OS.AK.7628/3/10 15-04-2010 od 2010-04-15 do 2015-01-12 Marszałek Woj.Śląskiego

OS.Cz.AK.6618/4/17/08 23-07-2008 od 2008-07-23 do 2015-01-12 Marszałek Woj. Śląskiego

OS.PZ.7222.00099.2017 09-06-2017 od 2017-06-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.0013.2015 12-05-2016 od 2016-05-12 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00234.2014 16-11-2014 od 2014-11-16 Marszałek Woj.Śląskiego

OS.PZ.7222.0029.2014 07-11-2014 od 2014-11-07 Marszałek Woj.Śląskiego

ŚR.V6618/PZ/1/15/06/07 05-10-2007 od 2007-10-05 do 2015-01-12 Wojewoda Śląski

ŚR-III/6618/PZ/3/2/12/04/0

5

12-01-2005 od 2005-01-12 do 2015-01-12 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  6 336,2400

4581



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 72

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mstowska 10, 42-240 Rudniki  140 000,00012192639

Instalacja produkcji cementu-Młyny cementu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz.OS.AK.7628/15/09/10 29-01-2010 od 2010-01-29 do 2015-01-12 Marszałek Woj.Śląskiego

Cz.OS.AK.7628/3/10 15-04-2010 od 2010-04-15 do 2015-01-12 Marszałek Woj.Śląskiego

OS.Cz.AK.6618/4/17/08 23-07-2008 od 2008-07-23 do 2015-01-12 Marszałek Woj. Śląskiego

OS.PZ.7222.00099.2017 09-06-2017 od 2017-06-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.0013.2015 12-05-2016 od 2016-05-12 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00234.2014 16-11-2014 od 2014-11-16 Marszałek Woj.Śląskiego

OS.PZ.7222.0029.2014 07-11-2014 od 2014-11-07 Marszałek Woj.Śląskiego

ŚR.V6618/PZ/1/15/06/07 05-10-2007 od 2007-10-05 do 2015-01-12 Wojewoda Śląski

ŚR-III/6618/PZ/3/2/12/04/0

5

12-01-2005 od 2005-01-12 do 2015-01-12 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100124R5  23 662,3200

4582



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 73

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mstowska 10, 42-240 Rudniki  4 000,00012192639

Instalacja produkcji klinkieru - Młyny surowca

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz.OS.AK.7628/15/09/10 29-01-2010 od 2010-01-29 do 2015-01-12 Marszałek Woj.Śląskiego

Cz.OS.AK.7628/3/10 15-04-2010 od 2010-04-15 do 2015-01-12 Marszałek Woj.Śląskiego

OS.Cz.AK.6618/4/17/08 23-07-2008 od 2008-07-23 do 2015-01-12 Marszałek Woj. Śląskiego

OS.PZ.7222.00099.2017 09-06-2017 od 2017-06-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.0013.2015 12-05-2016 od 2016-05-12 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00234.2014 16-11-2014 od 2014-11-16 Marszałek Woj.Śląskiego

OS.PZ.7222.0029.2014 07-11-2014 od 2014-11-07 Marszałek Woj.Śląskiego

ŚR.V6618/PZ/1/15/06/07 05-10-2007 od 2007-10-05 do 2015-01-12 Wojewoda Śląski

ŚR-III/6618/PZ/3/2/12/04/0

5

12-01-2005 od 2005-01-12 do 2015-01-12 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190814R5  151,9700  144,7000

4583



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 74

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mstowska 10, 42-240 Rudniki  20 000,00012192639

Instalacja produkcji klinkieru - Młyny surowca

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz.OS.AK.7628/15/09/10 29-01-2010 od 2010-01-29 do 2015-01-12 Marszałek Woj.Śląskiego

Cz.OS.AK.7628/3/10 15-04-2010 od 2010-04-15 do 2015-01-12 Marszałek Woj.Śląskiego

OS.Cz.AK.6618/4/17/08 23-07-2008 od 2008-07-23 do 2015-01-12 Marszałek Woj. Śląskiego

OS.PZ.7222.00099.2017 09-06-2017 od 2017-06-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.0013.2015 12-05-2016 od 2016-05-12 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00234.2014 16-11-2014 od 2014-11-16 Marszałek Woj.Śląskiego

OS.PZ.7222.0029.2014 07-11-2014 od 2014-11-07 Marszałek Woj.Śląskiego

ŚR.V6618/PZ/1/15/06/07 05-10-2007 od 2007-10-05 do 2015-01-12 Wojewoda Śląski

ŚR-III/6618/PZ/3/2/12/04/0

5

12-01-2005 od 2005-01-12 do 2015-01-12 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100124R5  492,6800

4584



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 75 inna-węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Hagera 24b, 41-800 Zabrze  18 500,00012192639

Teka 1,25

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

E/90-2015 03-08-2015 od 2015-08-03 do 2025-08-02 Urząd Miasta Zabrze

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  22,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 76 węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fabryczna 2, Tychy  8 000,00012192639

Wytwornia betonu towarowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IKO.6232.3.35.2014.EO 16-10-2014 od 2014-10-16 do 2024-10-16 Prezydent Miasta Tychy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  25,8800

4585



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 77 Węzeł betoniarski - urządzenie Stetter 

H 0,75P

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Legionów 186/f, 42-200 Częstochowa  10 000,00012192639

Wytwórnia betonu towarowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.IV.6233.72.2014 18-12-2014 od 2014-11-18 do 2024-11-30 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 78 inna- węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obrzeżna Północna 5, 41-400 Mysłowice  10 000,00012192639

Wytwórnia Betonu Towarowego w Mysłowicach 

LIEBHERR

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.6233.43.2014.SS 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2024-10-24 Prezydent Miasta Mysłowice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  51,4400

4586



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 79 Węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 14, 41-100 Siemianowice 

Śląskie

 10 000,00012192639

Wytwórnia betonu towarowego, urządzenie Liebherr 

2,0

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR-OS.6233.61.2014 24-11-2014 od 2014-11-24 do 2024-11-23 Prezydent Miasta Siemianowice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  53,6400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 80 Linia do produkcji waty szklanej

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Armii Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa 

Górnicza

 36 500,00012340910

Linia produkcyjna waty szklanej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.7639-3/08 18-08-2009 od 2009-09-05 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101103R5  1 147,6000

4587



101105R5  159,2000

101112R5  780,4000

101118R5  438,1000

160304R5  6,1000

191205R5  25 419,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 81 Instalacja wytapiania (ze złomu) stali 

w piecu EAF

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Anny Jagiellonki 47, 44-109 Gliwice  52 000,00012859760

Metalurgiczny piec Elektryczny EAF

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

810/OS/2018 08-03-2018 od 2018-03-08 do 2028-03-08 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-III-6618/PZ/52/05/7/07 20-09-2007 od 2007-09-20 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100980R4  234,2460

120101R4  36 841,0170

120102R4  13 475,3740

120199R4  8 029,6450

150104R4  16 801,3870

160117R4  26 760,5100

4588



160304R4  244,7800

170405R4  306 528,0470

170407R4  133,3160

190102R4  55,4200

191001R4  5 476,8000

191202R4  41 087,4860

191203R4  116,0500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 82 Neutralizator ścieków kwaśnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Anny Jagiellonki 47, 44-109 Gliwice  0,17012859760

Neutralizator ścieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

810/OS/2018 08-03-2018 od 2018-03-08 do 2028-03-08 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-III-6618/PZ/52/05/7/07 20-09-2007 od 2007-09-20 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060101D9  0,0060

060102D9  0,0410

060103D9  0,0020

060104D9  0,0060

4589



060105D9  0,0090

060313D9  0,0010

060314D9  0,0020

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 83 Odlewnia żeliwa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Roździeńskiego 13, 41-308 Dąbrowa 

Górnicza

 300 000,00016458324

Brembo Poland Sp. z o. o.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1089/OS/2015 29-06-2015 od 2015-06-29 do 2021-09-27 Marszałek Województwa Śląskiego

1976/OS/2012 17-07-2012 od 2012-07-17 do 2021-11-27 Marszałek województwa Śląskiego

2308/OS/2014 19-11-2014 od 2014-11-19 Marszałek Województwa Śląskiego

2941/OS/2011 28-09-2011 od 2011-09-28 do 2021-09-27 Marszałek województwa Śląskiego

3310/OS/2017 29-09-2017 od 2017-09-29 Marszałek Województwa Śląskiego

3625/OS/2011 28-11-2011 od 2011-11-28 do 2021-11-27 Marszałek województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100299R4  23,0000

120101R4  64 490,5300

120102R4  5 965,0200

120113R4  6,0500

4590



120117R4  18,8600

120199R4  6 002,0500

150104R4  3 840,4560

160117R4  2 807,0800

170401R4  345,5900

170405R4  79 226,1800

191202R4  4 994,9100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 84

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chorzów 1, 42-600 Chorzów  7 248,00016638055

Instalacja do niszczenia dokumentów (2 

wytwornice,ciag 

sortowniczy,niszczarka,prasa,instalacja odpylająca)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-6221/D/2016/AK 19-10-2016 od 2016-10-19 do 2023-11-11 Prezydent Miasta Chorzów

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  60,3000

191201R12  42,8800

4591



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 85 Instalacja do przetwarzana odpadów 

niebezpiecznych - myjka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice 

Śląskie

 444,00017264326

Instalacja do przetwarzana odpadów 

niebezpiecznych - myjka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

889/OS/2015 26-05-2015 od 2015-05-26 do 2020-04-29 Marszałek Województwa Sląskiego

IR-OS.6233.12.2014 04-04-2014 od 2014-01-04 do 2024-04-03 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

IR-OS.6233.88.2014 16-04-2015 od 2015-04-16 do 2024-04-16 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

RK.6233.23.2015 26-06-2015 od 2015-06-26 do 2024-04-03 Prezydent Miasta Siemianowie Śląskie

RS.6233.35.2015 28-09-2015 od 2015-09-28 do 2025-07-27 Prezydent Miasta Siemianowie Śląskie

RS.6233.51.2016 27-01-2017 od 2017-01-27 do 2024-04-03 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150110R3  352,6980

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 86 Inny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Radocha 6, Sosnowiec  25 400,00017264326

Instalacja do przetwarzania makulatury i tworzyw 

sztucznych - linia sortownicza

4592



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WGK-ROW.6221.1.2013.

EM

30-03-2017 od 2017-03-30 do 2025-02-19 Prezyden Miasta Sosnowiec

WGK-ROW.6233.48.2014 20-03-2017 od 2017-03-20 do 2024-12-05 Prezyden Miasta Sosnowiec

WGK-ROW.6233.8.2013.

EM

04-04-2017 od 2017-04-04 do 2023-06-27 Prezyden Miasta Sosnowiec

WŚR.III.6221.1.2015.BS 05-02-2015 od 2015-02-05 do 2025-02-19 Prezyden Miasta Sosnowiec

WŚR.III.6233.8.2013.DW 17-10-2017 od 2017-10-17 do 2023-06-27 Prezyden Miasta Sosnowiec

WŚR-III.6223.8.2013.EM 13-06-2013 od 2013-06-13 do 2023-06-27 Prezyden Miasta Sosnowiec

WŚR-III.6223.8.2013.EM 05-08-2016 od 2016-08-05 do 2023-06-27 Prezyden Miasta Sosnowiec

WŚR-III.6233.48.2014.BS 20-11-2014 od 2014-11-20 do 2024-12-05 Prezyden Miasta Sosnowiec

WŚR-III.6233.48.2014.BS 22-06-2015 od 2015-06-22 do 2024-12-05 Prezyden Miasta Sosnowiec

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030307R12  60,9860

030308R12  594,9540

150102R12  43,3350

150106R12  55,7660

200101R12  640,7130

200139R12  2,6600

4593



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 87 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Legionów 196/D, 42-202 Częstochowa  18 000,00017264326

Instalacja do przetwarzania papieru i tektury oraz 

tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2317/OS/2013 29-10-2013 od 2013-10-29 do 2023-10-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR-I.6233.37.2017 25-01-2018 od 2018-01-25 do 2023-10-28 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200101R12  137,2200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 88 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Legionów 196/D, 42-202 Częstochowa  300 000,00017264326

Instalacja do przetwarzania złomu metali

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2317/OS/2013 29-10-2013 od 2013-10-29 do 2023-10-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR-I.6233.37.2017 25-01-2018 od 2018-01-25 do 2023-10-28 Prezydent Miasta Częstochowy

4594



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100210R12  35,2950

120101R12  28,0760

120102R12  9,6400

120103R12  17,9600

120199R12  43,1860

160117R12  3 205,4410

160304R12  0,5350

170405R12  8 337,0260

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 89 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice 

Śląskie

 60 000,00017264326

Linia do sortowania odpadów BOA 1500KT

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

889/OS/2015 26-05-2015 od 2015-05-26 do 2020-04-29 Marszałek Województwa Sląskiego

IR-OS.6233.12.2014 04-04-2014 od 2014-01-04 do 2024-04-03 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

IR-OS.6233.88.2014 16-04-2015 od 2015-04-16 do 2024-04-16 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

RK.6233.23.2015 26-06-2015 od 2015-06-26 do 2024-04-03 Prezydent Miasta Siemianowie Śląskie

RS.6233.35.2015 28-09-2015 od 2015-09-28 do 2025-07-27 Prezydent Miasta Siemianowie Śląskie

4595



RS.6233.51.2016 27-01-2017 od 2017-01-27 do 2024-04-03 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030307R12  1 557,7000

030308R12  4 706,7170

030399R12  44,8720

070213R12  183,6450

080199R12  3,5260

080299R12  3,9600

150105R12  35,7300

160304R12  35,4810

160306R12  57,6960

170203R12  50,0000

191207R12  0,8000

200101R12  2 890,1430

200139R12  2,3800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 90 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice 

Śląskie

 30 000,00017264326

Linia przerobu złomu-przerób ręczny,cięcie 

termicznbe,sortowanie

4596



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

889/OS/2015 26-05-2015 od 2015-05-26 do 2020-04-29 Marszałek Województwa Sląskiego

IR-OS.6233.12.2014 04-04-2014 od 2014-01-04 do 2024-04-03 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

IR-OS.6233.88.2014 16-04-2015 od 2015-04-16 do 2024-04-16 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

RK.6233.23.2015 26-06-2015 od 2015-06-26 do 2024-04-03 Prezydent Miasta Siemianowie Śląskie

RS.6233.35.2015 28-09-2015 od 2015-09-28 do 2025-07-27 Prezydent Miasta Siemianowie Śląskie

RS.6233.51.2016 27-01-2017 od 2017-01-27 do 2024-04-03 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R12  170,0660

120113R12  4,4600

160117R12  331,6090

160118R12  157,6120

170405R12  352,4700

170406R12  0,0990

170407R12  247,4260

190102R12  10,5400

4597



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 91 Zakład mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Długosza 27/A, 42-580 Wojkowice  10 000,00021502082

Sortownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚiL.6220.0005.2018 09-04-2018 od 2018-04-09 do 2027-05-27 Starosta Będziński

WŚiL.6220.0005.2018 23-05-2018 od 2018-05-23 do 2027-05-27 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  1,9400

150101R12  1 222,8800

150102R12  2 446,6600

150104R12  246,0000

150105R12  80,4200

150107R12  101,2200

191204R12  48,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 92 Instalacja do kompostowni

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Polna , Paczyna,  50 000,00021716363

Instalacja do kompostowni

4598



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.00029. 31-08-2016 od 2016-08-31 do 2023-11-06 Starosta Gliwicki

WOŚ.6233.00035.2013 07-11-2013 od 2013-11-07 do 2023-11-06 Starosta Gliwicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R3  16 841,4600  3 326,5500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 93 Instalacja do recyklingu poużytkowych 

opakowań

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konwojowa 96, 43-346 Bielsko-Biała  18 000,00070011087

SOREMA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.OD.6221.47.2011.BA 12-10-2011 od 2011-10-12 do 2021-09-30 Urząd Miasta Bielsko Biała

OS-OD.6221.39.2014.BA 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2021-12-30 Prezydent Miasta Bielska-Białej

OS-OD.6233.42-2014.BA 14-01-2015 od 2015-01-14 do 2024-12-31 Prezydent Miasta Bielska-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  14 872,7270

191204R3  27,4200

4599



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 94 zakład mechanicznego przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krakowska 3, 34-321 Łękawica  1 500,00070022866

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.2.2014 21-01-2014 od 2014-01-21 do 2024-01-23 Starosta Żywiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 95 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leśnianka 165, 34-300 Żywiec  924,00070099403

belownica ORWAK 3400

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.25.2017 18-12-2017 od 2017-12-18 do 2025-01-27 Starosta żywiecki

WOŚ.6233.27.2017 13-12-2017 od 2017-12-13 do 2025-01-27 Starosta żywiecki

WOŚ.6233.30.2015 05-10-2015 od 2015-10-05 do 2025-01-27 Starosta Żywiecki

WOŚ.6233.6.2015 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-27 Starosta Żywiecki

WOŚ.6233.7.2015 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-27 Starosta Żywiecki

4600



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 96 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leśnianka 165, 34-300 Żywiec  672,00070099403

Linia do regranulacji tworzych kauczukowych 

kaskadowa Alea

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.25.2017 18-12-2017 od 2017-12-18 do 2025-01-27 Starosta żywiecki

WOŚ.6233.27.2017 13-12-2017 od 2017-12-13 do 2025-01-27 Starosta żywiecki

WOŚ.6233.30.2015 05-10-2015 od 2015-10-05 do 2025-01-27 Starosta Żywiecki

WOŚ.6233.6.2015 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-27 Starosta Żywiecki

WOŚ.6233.7.2015 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-27 Starosta Żywiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  6,4760

150102R3  34,6410

160119R3  2,6560

191204R3  16,8000

4601



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 97 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leśnianka 165, 34-300 Żywiec  672,00070099403

linia do regranulacji tworzyw sztucznych T90

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.25.2017 18-12-2017 od 2017-12-18 do 2025-01-27 Starosta żywiecki

WOŚ.6233.27.2017 13-12-2017 od 2017-12-13 do 2025-01-27 Starosta żywiecki

WOŚ.6233.30.2015 05-10-2015 od 2015-10-05 do 2025-01-27 Starosta Żywiecki

WOŚ.6233.6.2015 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-27 Starosta Żywiecki

WOŚ.6233.7.2015 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-27 Starosta Żywiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  13,2110

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 98 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leśnianka 165, 34-300 Żywiec  1 232,00070099403

urządzenia do przetwarzania surowców wtornych typ 

T5S

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.25.2017 18-12-2017 od 2017-12-18 do 2025-01-27 Starosta żywiecki

4602



WOŚ.6233.27.2017 13-12-2017 od 2017-12-13 do 2025-01-27 Starosta żywiecki

WOŚ.6233.30.2015 05-10-2015 od 2015-10-05 do 2025-01-27 Starosta Żywiecki

WOŚ.6233.6.2015 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-27 Starosta Żywiecki

WOŚ.6233.7.2015 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-27 Starosta Żywiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  6,4760

150102R3  26,8520

160119R3  2,6560

191204R3  16,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 99 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leśnianka 165, 34-300 Żywiec  1 408,00070099403

Urządzenie do przetwarzania surowcó wtornych typ 

T4-2 szt

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.25.2017 18-12-2017 od 2017-12-18 do 2025-01-27 Starosta żywiecki

WOŚ.6233.27.2017 13-12-2017 od 2017-12-13 do 2025-01-27 Starosta żywiecki

WOŚ.6233.30.2015 05-10-2015 od 2015-10-05 do 2025-01-27 Starosta Żywiecki

WOŚ.6233.6.2015 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-27 Starosta Żywiecki

4603



WOŚ.6233.7.2015 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-27 Starosta Żywiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  17,5800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 100 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leśnianka 165, 34-300 Żywiec  352,00070099403

Urządzenie do przetwarzania surowców wtórnych 

typ T3

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.25.2017 18-12-2017 od 2017-12-18 do 2025-01-27 Starosta żywiecki

WOŚ.6233.27.2017 13-12-2017 od 2017-12-13 do 2025-01-27 Starosta żywiecki

WOŚ.6233.30.2015 05-10-2015 od 2015-10-05 do 2025-01-27 Starosta Żywiecki

WOŚ.6233.6.2015 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-27 Starosta Żywiecki

WOŚ.6233.7.2015 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-27 Starosta Żywiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  3,4200

4604



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 101

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 43-450 Ustroń  800,00070266367

Ręczna sortownia odpaów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.00028.2014 24-06-2014 od 2014-06-24 do 2024-06-23 Starosta - powiat cieszyński

WS.6233.00039.2014 23-07-2014 od 2014-07-23 do 2024-07-22 Starosta Cieszyński

WS.6233.00052.2012 07-01-2013 od 2013-01-07 do 2022-12-31 Starosta Cieszyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  205,2300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 102 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ceglana 931, 43-378 Rybarzowice  700,00070290822

Stacja demontazu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BBOS.7221.00012.2011 22-12-2011 od 2011-12-22 do 2021-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

OS.JN/76361/6/1/11 30-06-2011 od 2011-06-30 do 2021-05-30 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

ŚR.I.662200/72/08 27-08-2008 od 2008-08-27 do 2015-07-28 Wojewoda Śląski

4605



ŚR-IX-6620/WU-53/4/05 28-07-2005 od 2005-07-28 do 2015-07-28 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  13,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 103 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ceglana 931, 43-378 Rybarzowice  900,00070290822

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

ekspolatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BBOS.7221.00012.2011 22-12-2011 od 2011-12-22 do 2021-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

OS.JN/76361/6/1/11 30-06-2011 od 2011-06-30 do 2021-05-30 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

ŚR.I.662200/72/08 27-08-2008 od 2008-08-27 do 2015-07-28 Wojewoda Śląski

ŚR-IX-6620/WU-53/4/05 28-07-2005 od 2005-07-28 do 2015-07-28 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  497,2190

4606



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 104 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. T. T. Jeża 11, 43-300 Bielsko-Biała070344676

F.H.U. KONFEX Stacja Demontażu Pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR-IX-6620/WU-54/5/05 01-09-2005 od 2005-09-01 do 2015-08-31 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  39,1750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 105 młyn do mielenia tworzyw sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Budowlana 6, 41-100 Siemianowice 

Ślaskie

 840,00070442918

Młyn CONDUX CS50/100/N1

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR.OŚ.6233.44.2012 03-01-2013 od 2013-01-03 do 2020-07-18 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

IR-OS.6233.34.2014 16-07-2014 od 2014-07-16 do 2024-07-15 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

IR-OS.6233.35.2014 11-07-2014 od 2014-07-11 do 2020-07-18 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

OŚ.OŚ-7660/156/11 11-01-2012 od 2012-01-11 do 2020-07-18 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

OŚ.OŚ-7660/44/10 19-07-2010 od 2010-07-19 do 2020-07-18 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

4607



OŚ.OŚ-7660/63/11 19-04-2011 od 2011-04-19 do 2020-07-18 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  653,5320

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 106 młyn do mielenia tworzyw sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Budowlana 6, 41-100 Siemianowice 

Ślaskie

 546,00070442918

Młyn HERBOLD SM 30/80546

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR.OŚ.6233.44.2012 03-01-2013 od 2013-01-03 do 2020-07-18 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

IR-OS.6233.34.2014 16-07-2014 od 2014-07-16 do 2024-07-15 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

IR-OS.6233.35.2014 11-07-2014 od 2014-07-11 do 2020-07-18 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

OŚ.OŚ-7660/156/11 11-01-2012 od 2012-01-11 do 2020-07-18 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

OŚ.OŚ-7660/44/10 19-07-2010 od 2010-07-19 do 2020-07-18 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

OŚ.OŚ-7660/63/11 19-04-2011 od 2011-04-19 do 2020-07-18 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  435,6880

4608



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 107 młyn do mielenia tworzyw sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Budowlana 6, 41-100 Siemianowice 

Ślaskie

 840,00070442918

Młyn PALMAN RSRH 6-9

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR.OŚ.6233.44.2012 03-01-2013 od 2013-01-03 do 2020-07-18 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

IR-OS.6233.34.2014 16-07-2014 od 2014-07-16 do 2024-07-15 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

IR-OS.6233.35.2014 11-07-2014 od 2014-07-11 do 2020-07-18 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

OŚ.OŚ-7660/156/11 11-01-2012 od 2012-01-11 do 2020-07-18 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

OŚ.OŚ-7660/44/10 19-07-2010 od 2010-07-19 do 2020-07-18 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

OŚ.OŚ-7660/63/11 19-04-2011 od 2011-04-19 do 2020-07-18 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  653,5320

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 108 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec  10 000,00070453336

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4609



1200/OS/2014 11-06-2014 od 2014-06-11 Marszałek Województwa Śląskiego

1280/OS/2013 12-06-2013 od 2013-06-12 Marszałek Województwa Śląskiego

2639/OS/2014 04-12-2014 od 2014-12-04 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/7628/5/1/11 01-06-2011 od 2011-06-01 do 2017-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

WOŚ.6220.11.2014 27-10-2014 od 2014-10-27 do 2024-10-28 Starosta Żywiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101D8  2 000,0000

191212D8  9 998,8800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 109 instalacja biologicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec  3 000,00070453336

kompostownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1200/OS/2014 11-06-2014 od 2014-06-11 Marszałek Województwa Śląskiego

1280/OS/2013 12-06-2013 od 2013-06-12 Marszałek Województwa Śląskiego

2639/OS/2014 04-12-2014 od 2014-12-04 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/7628/5/1/11 01-06-2011 od 2011-06-01 do 2017-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

WOŚ.6220.11.2014 27-10-2014 od 2014-10-27 do 2024-10-28 Starosta Żywiecki

4610



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160380R3  99,8920

190805R3  42,0400  5,0870

191212R3  33,5600

200108R3  1 508,7300

200201R3  1 315,7750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 110 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec  45 540,00070453336

sortownia odpadów (zmieszanych i selektywnie 

zbieranych)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1200/OS/2014 11-06-2014 od 2014-06-11 Marszałek Województwa Śląskiego

1280/OS/2013 12-06-2013 od 2013-06-12 Marszałek Województwa Śląskiego

2639/OS/2014 04-12-2014 od 2014-12-04 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/7628/5/1/11 01-06-2011 od 2011-06-01 do 2017-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

WOŚ.6220.11.2014 27-10-2014 od 2014-10-27 do 2024-10-28 Starosta Żywiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4611



150101R12  192,3510

150102R12  302,7580

150104R12  0,3070

150105R12  0,1900

150106R12  2 009,9590

150107R12  1 882,3250

200101R12  23,8600

200203R12  37,7100

200301R12  10 922,2530

200307R12  278,7500

200399R12  14,7400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 111 rozdrabniacz

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 33, 34-300 Żywiec  1 500,00070460187

Rozdrabniacz

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.25.2014 31-10-2014 od 2014-10-31 do 2024-10-31 Starosta Żywiecki

WOŚ.6233.26.2014 30-10-2014 od 2014-10-30 do 2024-10-29 Starosta Żywiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4612



070213R5  49,5000

120104R5  106,7000

120105R5  3,4000

160216R5  48,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 112 płuczka części org.

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ustrońska 1, 43-460 Wisła  8 760,00070473920

Separator z płuczką do piaski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.00004.2015 04-03-2015 od 2015-03-04 do 2025-03-03 Starosta Cieszyński

WS.6233.00020.2013 17-06-2013 od 2013-06-17 do 2023-06-16 Starosta Cieszyński

WSO.O7644-Odn-00011/1

0

09-08-2010 od 2010-08-09 do 2020-08-08 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190802R5  259,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 113 fermentacja subst. organ.

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sportowa 17, 43-450 Ustroń  600,00070473920

Wydzielone komory fermentacyjne

4613



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.00020.2013 17-06-2013 od 2013-06-17 do 2023-06-16 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.7644-52/03/Od 20-12-2004 od 2004-12-20 do 2013-06-16 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WSO.O7644-Odn-00011/1

0

09-08-2010 od 2010-08-09 do 2020-08-08 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805D8  539,0000  5,3900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 114 fermentacja subst. organ.

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sportowa 17, 43-450 Ustroń  300,00070473920

Wydzielone Komory Fermentacyjne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.00020.2013 17-06-2013 od 2013-06-17 do 2023-06-16 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.7644-52/03/Od 20-12-2004 od 2004-12-20 do 2013-06-16 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WSO.O7644-Odn-00011/1

0

09-08-2010 od 2010-08-09 do 2020-08-08 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200304D8  105,2000  2,1000

4614



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 115 fermentacja subst. organ.

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ustrońska 1, 43-460 Wisła  1 000,00070473920

Wydzielone komory fermentacyjne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.00004.2015 04-03-2015 od 2015-03-04 do 2025-03-03 Starosta Cieszyński

WS.6233.00020.2013 17-06-2013 od 2013-06-17 do 2023-06-16 Starosta Cieszyński

WSO.O7644-Odn-00011/1

0

09-08-2010 od 2010-08-09 do 2020-08-08 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200304D8  671,8000  18,4300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 116 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ceglana 864, Rybarzowice, Buczkowice  7 780,00070476490

Punkt Skupu Surowców Wtórnych w Rybarzowicach

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZR.6220.1.17.2011.DE 18-11-2011 od 2011-11-18 do 2021-07-15 Starosta Bielski

ZR.6220.1.22.2012.PS 19-09-2012 od 2012-09-19 do 2021-07-15 Starosta Bielski

ZR.6220.1.8.2011.DE 01-07-2011 od 2011-07-01 do 2021-07-15 Starosta Bielski

4615



ZR.6233.2013.DE 17-05-2013 od 2013-05-17 do 2023-05-17 Starosta Bielski

ZR.6233.27.2014.DE 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-09 Starosta Bielski

ZR.6233.33.2014.DE 11-07-2014 od 2014-07-11 do 2024-07-11 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 117 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadow

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ceglana 864, Rybarzowice, Buczkowice  950,00070476490

Punkt Skupu Surowców Wtórnych w Rybarzowicach

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZR.6220.1.17.2011.DE 18-11-2011 od 2011-11-18 do 2021-07-15 Starosta Bielski

ZR.6220.1.22.2012.PS 19-09-2012 od 2012-09-19 do 2021-07-15 Starosta Bielski

ZR.6220.1.8.2011.DE 01-07-2011 od 2011-07-01 do 2021-07-15 Starosta Bielski

ZR.6233.2013.DE 17-05-2013 od 2013-05-17 do 2023-05-17 Starosta Bielski

ZR.6233.27.2014.DE 03-07-2014 od 2014-07-03 do 2024-07-09 Starosta Bielski

ZR.6233.33.2014.DE 11-07-2014 od 2014-07-11 do 2024-07-11 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R3  64,1900

4616



150103R3  38,7000

170405R4  39,5200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 118 inna - przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

,  47 200,00070500047

Nożyce hydrauliczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6220/.14.2011.JK 16-01-2012 od 2012-01-16 do 2020-09-14 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

MNO.6220/1.12.211.JK 02-11-2011 od 2011-11-02 do 2020-09-14 Starosta Mikołowski

MNO.6233.14.2012.JK 04-06-2012 od 2012-06-04 do 2020-09-14 Starosta Mikołowski

MNO.6233.5.2011.JK 26-10-2011 od 2011-10-26 do 2020-09-14 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

OS.I.76601-6/05 31-05-2005 od 2005-05-31 do 2015-05-15 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OS-3.7644/3-20/10 14-09-2010 od 2010-09-17 do 2020-09-17 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

OS-3.7644/4-19/10 07-06-2010 od 2010-06-07 do 2020-06-07 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

OŚ.III.6233.1..2011 08-03-2011 od 2011-03-08 do 2019-02-28 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ.III.76611-1/09 05-03-2009 od 2009-03-05 do 2019-02-28 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6233.6.2013 24-06-2013 od 2013-06-24 do 2023-06-15 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4617



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 119 Instalacja do mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Żywiecka 912, Rybarzowice, Buczkowice  1 500,00070504447

INstalacja do mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.OD.6233.17.2011.BA 04-05-2011 od 2011-05-04 do 2021-04-30 Urząd Miasta Bielsko Biała

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040222R5  493,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 120 instalacja do mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec  100,00070511111

Mobilne urządzenie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6222.6.2013.2014 05-05-2014 od 2014-05-05 Starosta Żywiecki

WOŚ.6233.19.2017 16-11-2017 od 2017-11-16 do 2027-11-15 Starosta żywiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4618



150102R12  85,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 121

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podwale 53A, 43-300 Bielsko-Biała  130,00070511217

Weltmar

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1479/OS/2014 04-08-2014 od 2014-08-04 do 2024-07-31 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191204R3  22,9270

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 122

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podwale 53A, 43-300 Bielsko-Biała  0,70070511217

Weltmar

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1479/OS/2014 04-08-2014 od 2014-08-04 do 2024-07-31 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

140601R3  0,0245

4619



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 123

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podwale 53A, 43-300 Bielsko-Biała  0,70070511217

Weltmar

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1479/OS/2014 04-08-2014 od 2014-08-04 do 2024-07-31 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160216R5  1,8320

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 124 zakład przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podwale 53A, 43-300 Bielsko-Biała  430,00070511217

ZHU Weltmar

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1479/OS/2014 04-08-2014 od 2014-08-04 do 2024-07-31 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160214R12  0,4030
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 125 zakład przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podwale 53A, 43-300 Bielsko-Biała  430,00070511217

ZHU Weltmar

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1479/OS/2014 04-08-2014 od 2014-08-04 do 2024-07-31 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160216R12  20,2190

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 126 zakład przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podwale 53A, 43-300 Bielsko-Biała  430,00070511217

ZHU Weltmar

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1479/OS/2014 04-08-2014 od 2014-08-04 do 2024-07-31 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200136R12  0,1120
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 127 zakład przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podwale 53A, 43-300 Bielsko-Biała  400,00070511217

ZHU Weltmar

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1479/OS/2014 04-08-2014 od 2014-08-04 do 2024-07-31 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160211R12  90,3030

160213R12  4,9770

160214R12  22,1310

160215R12  0,4800

160216R12  1,5570

140601R3  0,0111

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 128 zakład przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podwale 53A, 43-300 Bielsko-Biała  400,00070511217

ZHU Weltmar

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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1479/OS/2014 04-08-2014 od 2014-08-04 do 2024-07-31 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200123R12  0,0380

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 129 pomieszczenie demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sobieskiego 305, 43-300 Bielsko-Biała  7,00070528399

Obiekt przy ul. Sobieskiego 305 w Bielsku-Białej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-OD.6233.23.2016.BA 14-10-2016 od 2016-10-14 do 2026-09-30 Prezydent Miasta Bielska-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160304R5  0,2050

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 130 Mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Towarowa 9, 44-100 Gliwice  1 056,00070528979

Instalacja do produkcji siarkobetonu i stabilizacji w 

nim odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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BB OS 

GO.7221.00012.2013

20-08-2013 od 2013-08-20 do 2023-08-19 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100210R5  1 208,0520

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 131 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bracka 66, 34-300 Żywiec  78 000,00070540957

Oczyszczalnia ścieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BBG OS 

GO.7221.00011.2013

02-08-2013 od 2013-08-02 do 2023-08-02 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020201R3  10,7500

020204R3  416,5500  16,6620

020301R3  2,4000

020705R3  2 376,9000  166,3830

190805R3  55,9000  1,3980

190809R3  291,4000

190999R3  44,0000  1,3200
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200304R3  75,6500  0,9460

200306R3  757,9500  77,2360

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 132 instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spółdzielcza 9B, Górkie Wielkie, 43-436 

Górki Wielkie

 290,00070558986

Młyn

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Ws.6233.00023.2011 23-09-2011 od 2011-09-23 do 2018-01-27 Starosta Cieszyński

WS.6233.00041.2012 30-10-2012 od 2012-10-30 do 2018-01-27 Starosta Cieszyński

WS.6233.00043.2014 08-08-2014 od 2014-08-08 do 2024-08-07 Starosta Cieszyński

WS.6233.00060.2014 07-10-2014 od 2014-10-07 do 2024-10-06 Starosta Cieszyński

WS.7644-Odz-00002/08 28-01-2008 od 2008-01-28 do 2018-01-27 Starosta Cieszyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  118,2800

160119R3  1,8400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 133 instalacja do recyklingu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spółdzielcza 9B, Górkie Wielkie, 43-436 

Górki Wielkie

 100,00070558986

Młyn
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Ws.6233.00023.2011 23-09-2011 od 2011-09-23 do 2018-01-27 Starosta Cieszyński

WS.6233.00041.2012 30-10-2012 od 2012-10-30 do 2018-01-27 Starosta Cieszyński

WS.6233.00043.2014 08-08-2014 od 2014-08-08 do 2024-08-07 Starosta Cieszyński

WS.6233.00060.2014 07-10-2014 od 2014-10-07 do 2024-10-06 Starosta Cieszyński

WS.7644-Odz-00002/08 28-01-2008 od 2008-01-28 do 2018-01-27 Starosta Cieszyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 134 instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spółdzielcza 9B, Górkie Wielkie, 43-436 

Górki Wielkie

 192,00070558986

Wytłaczarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Ws.6233.00023.2011 23-09-2011 od 2011-09-23 do 2018-01-27 Starosta Cieszyński

WS.6233.00041.2012 30-10-2012 od 2012-10-30 do 2018-01-27 Starosta Cieszyński

WS.6233.00043.2014 08-08-2014 od 2014-08-08 do 2024-08-07 Starosta Cieszyński

WS.6233.00060.2014 07-10-2014 od 2014-10-07 do 2024-10-06 Starosta Cieszyński

WS.7644-Odz-00002/08 28-01-2008 od 2008-01-28 do 2018-01-27 Starosta Cieszyński
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  233,4660

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 135 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 43-523 PRUCHNA  2 600,00070590719

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1710/OS/2015 29-09-2015 od 2015-09-29 do 2025-09-28 Marszałek Województwa Śląskiego

3403/OS/2011 18-11-2011 od 2011-11-18 do 2021-11-18 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 612,2250

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 136 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Woprowska 1, 43-365 Wilkowice  1 000,00070600671

Sortownia odpadów zmieszanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1116/OS/2016 07-06-2016 od 2016-06-07 do 2020-10-30 Marszałek Województwa Śląskiego
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OS GO.7244.00005.2015 01-09-2015 od 2015-09-01 do 2020-10-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/7628/1/6/08 29-08-2008 od 2008-08-29 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 137

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spokojna 12, 43-426 Dębowiec  500,00070604120

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.31.2015 15-06-2015 od 2015-06-15 do 2025-06-14 Starosta Cieszyński

WS.7644-61/04/Od 05-07-2004 od 2004-07-05 do 2014-07-04 STAROSTA CIESZYŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R5  299,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 138

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gumna 107, 43-426 Dębowiec  20,00070634894

SINCRO 315C
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB OS 

GO.7221.00018.2014

09-09-2014 od 2014-09-09 do 2024-09-09 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-IX-6620/WU-37/4/05 30-08-2005 od 2005-08-30 do 2015-08-29 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160122R12  7,2030

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 139 Prasa ręczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gumna 107, 43-426 Dębowiec  10,00070634894

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB OS 

GO.7221.00018.2014

09-09-2014 od 2014-09-09 do 2024-09-09 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-IX-6620/WU-37/4/05 30-08-2005 od 2005-08-30 do 2015-08-29 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160107R12  0,8220
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 140 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gumna 107, 43-426 Dębowiec  1 000,00070634894

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB OS 

GO.7221.00018.2014

09-09-2014 od 2014-09-09 do 2024-09-09 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-IX-6620/WU-37/4/05 30-08-2005 od 2005-08-30 do 2015-08-29 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  875,9750

160106R12  1,0600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 141 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie  2 000,00070729502

instalacja: wtryskiwarki.wydmuchiwarki (od 

dostawców)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6223.00019.2012 24-05-2012 od 2012-05-24 do 2022-05-23 Starosta Cieszyński

WS.7644-66/04/Od 08-07-2004 od 2004-07-08 do 2014-07-07 Starostwo Powiatowe w Cieszynie
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ZR.6233.32.2012.PS 07-11-2012 od 2012-11-07 do 2022-11-07 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  152,5900

191204R3  86,1530

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 142 Inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Legionów 244, 43-502 

Czechowice-Dziedzice

 1 500,00070775494

Wtryskarka LINDER

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZR.DE.7664-o/96/08 07-11-2008 od 2008-11-07 do 2018-11-15 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191204R12  500,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 143 Inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Legionów 244, 43-502 

Czechowice-Dziedzice

 1 500,00070775494

Wtryskarka WEIMA WLK 15/90

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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ZR.DE.7664-o/96/08 07-11-2008 od 2008-11-07 do 2018-11-15 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  228,3000

191204R12  43,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 144 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Legionów 244, 43-502 

Czechowice-Dziedzice

 1 000,00070775494

Wtryskarka WEIMA WLK5/6

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZR.DE.7664-o/96/08 07-11-2008 od 2008-11-07 do 2018-11-15 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  297,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 145 instalacja do recyklingu zużytych 

opon

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1017, 43-385 JASIENICA  4 000,00070819889

AUTO GALERI BADUM KAROL KUKLA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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ROŚ.6233.9.2012.III 26-04-2012 od 2012-04-26 do 2020-04-26 Starosta Kłobucki

ZR.6220.1.11.2011.DE 08-07-2011 od 2011-07-08 do 2020-06-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.6233.24.2014.DE 21-08-2014 od 2014-08-21 do 2024-08-21 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.6233.5.2013.DE 21-02-2013 od 2013-02-21 do 2023-02-21 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.DE.7644-o/106/10 26-10-2010 od 2010-10-26 do 2020-10-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.DE.7644-o/69/10 17-06-2010 od 2010-06-17 do 2020-06-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 146 instalacja do recyklingu zużytych 

opon

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1017, 43-385 JASIENICA  4 000,00070819889

AUTO GALERI BADUM KAROL KUKLA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.6233.9.2012.III 26-04-2012 od 2012-04-26 do 2020-04-26 Starosta Kłobucki

ZR.6220.1.11.2011.DE 08-07-2011 od 2011-07-08 do 2020-06-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.6233.24.2014.DE 21-08-2014 od 2014-08-21 do 2024-08-21 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.6233.5.2013.DE 21-02-2013 od 2013-02-21 do 2023-02-21 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.DE.7644-o/106/10 26-10-2010 od 2010-10-26 do 2020-10-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.DE.7644-o/69/10 17-06-2010 od 2010-06-17 do 2020-06-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 147 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1017, 43-385 JASIENICA  3 094,00070819889

Stacja demontazu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.6233.9.2012.III 26-04-2012 od 2012-04-26 do 2020-04-26 Starosta Kłobucki

ZR.6220.1.11.2011.DE 08-07-2011 od 2011-07-08 do 2020-06-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.6233.24.2014.DE 21-08-2014 od 2014-08-21 do 2024-08-21 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.6233.5.2013.DE 21-02-2013 od 2013-02-21 do 2023-02-21 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.DE.7644-o/106/10 26-10-2010 od 2010-10-26 do 2020-10-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.DE.7644-o/69/10 17-06-2010 od 2010-06-17 do 2020-06-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  44,9670
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 148 Instalacja do mineralizacji odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Strażacka 48, 44-240 Żory  910,00070888637

Instalacja do mineralizacji odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IS.6223.9.2017.AG 03-08-2017 od 2017-08-03 Prezydent Miasta Żory

RO-I.6224.3.2017 10-07-2017 od 2017-07-10 do 2025-01-28

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304D9  39,0000

020305D9  107,5000  53,8000

150105D9  281,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 149 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Komarnik 26, 34-331 Świnna  2 000,00071000111

Betoniarnia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.19.2013 31-07-2013 od 2013-07-31 do 2023-05-31 Starosta Żywiecki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R12  2 519,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 150 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bażantów 17, 43-450 Ustroń  185 000,00071001487

Linia sortownicza odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6220.00007.2012 27-04-2012 od 2012-04-27 do 2022-04-26 Starosta Cieszyński

WS.6220.00026.2012 09-01-2012 od 2012-01-09 do 2022-04-27 Starosta Cieszyński

WS.6233.00022.2013 28-06-2013 od 2013-06-28 do 2023-06-27 Starosta Cieszyński

WS.6233.19.2016 14-06-2016 od 2016-06-14 do 2025-01-11 Starosta Cieszyński

WS.6233.94.2014 12-01-2015 od 2015-01-12 do 2025-01-11 Starosta Cieszyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  212,4000

150102R12  588,2000

150103R12  19,6000

150104R12  5,6000

150106R12  1 299,0000
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150107R12  428,6000

170202R12  11,8000

200199R12  4 042,1000

200203R12  20,5000

200399R12  52,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 151 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cieszyńska 36, 43-200 Pszczyna  1 314,00071006415

Instalacja do przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO.7644/O-14/04 24-04-2007 od 2007-04-24 do 2017-04-23 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

RO-IV.6233.5.2014 18-07-2014 od 2014-07-18 do 2024-07-17 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191204R3  330,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 152

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Legionów 244, 43-502 

Czechowice-Dziedzice

 700,00072118139

Zagęszczanie, wytłaczanie
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZR.6233.4.2013.DE 28-02-2013 od 2013-02-28 do 2023-02-28 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040209R3  5,1390

120105R3  80,9670

150102R3  114,2120

160119R3  0,3400

191204R3  79,3800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 153 zakład mechanicznego  przetwarzanie 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Źródlana 8, Żabnica, 34-350 Węgierska 

Górka

 56 672,00072138389

Rębak bębnowy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.3.2014 20-02-2014 od 2014-02-20 do 2024-02-19 Starosta Żywiecki

WOŚ.6233.41.2014.2015 12-01-2015 od 2015-01-12 do 2025-01-11 Starosta Żywiecki

WOŚ-7644/O/156/08 16-12-2008 od 2008-12-16 do 2018-12-31 Starosta Żywiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4638



150103R5  194,5100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 154 Instalacja do odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych i innych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała  125 000,00072144757

Neutralizator ścieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.JN/7628/2/3/11 28-06-2011 od 2011-06-28 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

OS.JN/76360/6/2/10 30-01-2011 od 2011-01-30 do 2021-01-24 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

OS-PZ.KW-001303/17 28-12-2017 od 2017-12-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-PZ.KW-00960/2014 28-11-2014 od 2014-11-28 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

ŚR-III-6618/PZ/83/9/06 19-06-2006 od 2006-06-19 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070601D9  1 022,0000

110111D9  6 703,0000

120301D9  17 059,0000  17,0590

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 155 Instalacja do odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych i innych

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała  10 000,00072144757

Neutralizator ścieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.JN/7628/2/3/11 28-06-2011 od 2011-06-28 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

OS.JN/76360/6/2/10 30-01-2011 od 2011-01-30 do 2021-01-24 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

OS-PZ.KW-001303/17 28-12-2017 od 2017-12-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-PZ.KW-00960/2014 28-11-2014 od 2014-11-28 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

ŚR-III-6618/PZ/83/9/06 19-06-2006 od 2006-06-19 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120109R12  3 664,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 156 przetwarzanie mechniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spółdzielcza 12, Dębowiec, 43-450 Ustroń  700,00072162548

Młyn mielący

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1179/OS/2015 09-07-2015 od 2015-07-09 do 2020-07-08 Marszałek Województwa Śląskiego

BB OS.7221.00010.2011 25-11-2011 od 2011-11-25 do 2021-11-25 Marszałek województwa Śląskiego

BB OS.7221.00019.2012 03-10-2012 od 2012-10-03 do 2021-11-25 Marszałek województwa Śląskiego

WS.6233.00005.2015 12-02-2015 od 2015-02-12 do 2025-02-11 Starosta Cieszyński
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WS.6233.00036.2011 13-12-2011 od 2011-12-13 do 2015-01-11 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6233.00042.2014 11-08-2014 od 2014-08-11 do 2024-08-10 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.7644-Od/154/04 12-01-2005 od 2005-01-12 do 2015-01-11 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.7644-Od/158/05 07-12-2005 od 2005-12-07 do 2015-01-11 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.7644-Od/37/05 14-04-2005 od 2005-04-14 do 2015-01-11 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 157 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spółdzielcza 12, Dębowiec, 43-450 Ustroń  1 800,00072162548

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1179/OS/2015 09-07-2015 od 2015-07-09 do 2020-07-08 Marszałek Województwa Śląskiego

BB OS.7221.00010.2011 25-11-2011 od 2011-11-25 do 2021-11-25 Marszałek województwa Śląskiego

BB OS.7221.00019.2012 03-10-2012 od 2012-10-03 do 2021-11-25 Marszałek województwa Śląskiego

WS.6233.00005.2015 12-02-2015 od 2015-02-12 do 2025-02-11 Starosta Cieszyński

WS.6233.00036.2011 13-12-2011 od 2011-12-13 do 2015-01-11 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6233.00042.2014 11-08-2014 od 2014-08-11 do 2024-08-10 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.7644-Od/154/04 12-01-2005 od 2005-01-12 do 2015-01-11 Starostwo Powiatowe w Cieszynie
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WS.7644-Od/158/05 07-12-2005 od 2005-12-07 do 2015-01-11 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.7644-Od/37/05 14-04-2005 od 2005-04-14 do 2015-01-11 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  228,7290

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 158 Instalacja do fizycznego 

przekształcania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała  20 000,00072266443

Instalacja do suszenia mikrosfer

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.OD-BA-7662-27/2010 09-11-2010 od 2010-11-09 do 2020-10-31 Urząd Miasta Bielsko Biała

OS-OD.6221.12.2017.BA 11-09-2017 od 2017-09-11 do 2020-10-31 Prezydent Miasta Bielska-Białej

OS-OD.6233.47.2014.BA 30-12-2014 od 2014-12-30 do 2024-11-30 Urząd Miasta Bielsko Biała

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100181R11  2 735,3500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 159 Przerób odpadów rdzeni

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kolejowa 6, 34-350 Węgierska Górka  100,00072296898

Gniotownik wybrakowanych rdzeni
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR-IV-6618/1/07 09-10-2007 od 2007-10-09 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 160 Topialnia żeliwa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kolejowa 6, 34-350 Węgierska Górka  40 000,00072296898

piece indukcyjne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR-IV-6618/1/07 09-10-2007 od 2007-10-09 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100980R4  1 245,0000

120101R4  8 754,5420

120102R4  3 509,1700

120104R4  0,2000

170401R4  29,4780

170405R4  510,5400
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 161 biologiczne - instalacja do 

kompostowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała  25 000,00072321490

Instalacja do kompostowania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2359/OS/2012 30-07-2012 od 2012-07-30 do 2014-05-16 Marszałek Województwa Śląskiego

BB OS GO 

7244.00002.2013

26-03-2013 od 2013-03-26 do 2023-03-14 Marszałek województwa Śląskiego

BB OS.7222.00009.2012 15-05-2012 od 2012-05-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/7628/7/4/09 01-12-2009 od 2009-12-01 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-OD.6233.23.2013.AB 14-06-2013 od 2013-06-14 do 2023-05-31 Urząd Miasta Bielsko Biała

OS-OD.6233.3.2015.BA 13-11-2015 od 2015-11-13 do 2017-01-31 Prezydent Miasta Bielska-Białej

OS-OD.6233.5.2016.MM 29-03-2016 od 2016-03-29 do 2026-03-31 Prezydent Miasta Bielska-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191201D8  175,7000

191207D8  503,0000

191212D8  6 543,5200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 162 biologiczne-Instalacja do 

kompostowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała  28 000,00072321490

Instalacja mechaniczno biologicznego przetwarzania 

odpadów z kompostownią odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2359/OS/2012 30-07-2012 od 2012-07-30 do 2014-05-16 Marszałek Województwa Śląskiego

BB OS GO 

7244.00002.2013

26-03-2013 od 2013-03-26 do 2023-03-14 Marszałek województwa Śląskiego

BB OS.7222.00009.2012 15-05-2012 od 2012-05-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/7628/7/4/09 01-12-2009 od 2009-12-01 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-OD.6233.23.2013.AB 14-06-2013 od 2013-06-14 do 2023-05-31 Urząd Miasta Bielsko Biała

OS-OD.6233.3.2015.BA 13-11-2015 od 2015-11-13 do 2017-01-31 Prezydent Miasta Bielska-Białej

OS-OD.6233.5.2016.MM 29-03-2016 od 2016-03-29 do 2026-03-31 Prezydent Miasta Bielska-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020380R3  1,1000

030105R3  147,0800

150103R3  17,2800

160306R3  0,3200

160380R3  14,7200
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170201R3  99,7200

200108R3  13 305,2000

200138R3  71,2000

200201R3  7 118,7400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 163 mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała  5 000,00072321490

stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2359/OS/2012 30-07-2012 od 2012-07-30 do 2014-05-16 Marszałek Województwa Śląskiego

BB OS GO 

7244.00002.2013

26-03-2013 od 2013-03-26 do 2023-03-14 Marszałek województwa Śląskiego

BB OS.7222.00009.2012 15-05-2012 od 2012-05-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/7628/7/4/09 01-12-2009 od 2009-12-01 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-OD.6233.23.2013.AB 14-06-2013 od 2013-06-14 do 2023-05-31 Urząd Miasta Bielsko Biała

OS-OD.6233.3.2015.BA 13-11-2015 od 2015-11-13 do 2017-01-31 Prezydent Miasta Bielska-Białej

OS-OD.6233.5.2016.MM 29-03-2016 od 2016-03-29 do 2026-03-31 Prezydent Miasta Bielska-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  4 999,8200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 164 mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała  70 000,00072321490

Zakład mechanicznego przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2359/OS/2012 30-07-2012 od 2012-07-30 do 2014-05-16 Marszałek Województwa Śląskiego

BB OS GO 

7244.00002.2013

26-03-2013 od 2013-03-26 do 2023-03-14 Marszałek województwa Śląskiego

BB OS.7222.00009.2012 15-05-2012 od 2012-05-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/7628/7/4/09 01-12-2009 od 2009-12-01 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-OD.6233.23.2013.AB 14-06-2013 od 2013-06-14 do 2023-05-31 Urząd Miasta Bielsko Biała

OS-OD.6233.3.2015.BA 13-11-2015 od 2015-11-13 do 2017-01-31 Prezydent Miasta Bielska-Białej

OS-OD.6233.5.2016.MM 29-03-2016 od 2016-03-29 do 2026-03-31 Prezydent Miasta Bielska-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  459,6500

150102R12  552,7200

150104R12  26,6200

150106R12  5 480,4100

170203R12  172,0000

191204R12  245,7600
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191212R12  88,9600

200101R12  856,9000

200102R12  1 544,0200

200110R12  142,2200

200111R12  2,5800

200139R12  14,5200

200140R12  49,3600

200199R12  16 264,6200

200203R12  152,7000

200301R12  18 324,2400

200302R12  51,1200

200399R12  1 169,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 165 mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała  25 000,00072321490

Zakład mechanicznego przetwarzania odpadów (plac 

kruszenia odpadów budowlanych)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2359/OS/2012 30-07-2012 od 2012-07-30 do 2014-05-16 Marszałek Województwa Śląskiego

BB OS GO 

7244.00002.2013

26-03-2013 od 2013-03-26 do 2023-03-14 Marszałek województwa Śląskiego

BB OS.7222.00009.2012 15-05-2012 od 2012-05-15 Marszałek Województwa Śląskiego

4648



OS.JN/7628/7/4/09 01-12-2009 od 2009-12-01 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-OD.6233.23.2013.AB 14-06-2013 od 2013-06-14 do 2023-05-31 Urząd Miasta Bielsko Biała

OS-OD.6233.3.2015.BA 13-11-2015 od 2015-11-13 do 2017-01-31 Prezydent Miasta Bielska-Białej

OS-OD.6233.5.2016.MM 29-03-2016 od 2016-03-29 do 2026-03-31 Prezydent Miasta Bielska-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R12  2 418,1600

170182R12  0,8600

170904R12  7 580,4600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 166 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Łukasiewicza 2, 43-502 

Czechowice-Dziedzice

 912 500,00072368379

Centralna Oczyszlania Ścieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB OS 

GO.7221.00019.2014

28-11-2014 od 2014-11-28 do 2024-11-28 Marszałek Województwa Śląskiego

BB.OS.7221.00009.2012 10-05-2012 od 2012-05-10 do 2022-05-11 Marszałek województwa Śląskiego

ZR.6222.3.2013.RJ 16-12-2013 od 2013-12-16 Starosta Bielski

ZR.6222.8.2014.RJ 01-12-2014 od 2014-12-01 Starosta Bielski

ZR-OŚ/O-7644/122/05 27-09-2005 od 2005-09-27 do 2012-03-31 Starosta Bielski

ZR-OŚ/O-7644/143/2002 21-11-2002 od 2002-11-21 do 2012-11-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
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ZR-OŚ/O-7644/153/03/04 30-07-2004 od 2004-07-30 do 2012-03-31 Starosta Bielski

ZR-OŚ/O-7644/9/02 19-03-2002 od 2002-03-19 do 2012-03-31 Starostwo Powiatowe w Bielsku

ZR-OŚ-7644/1PZ/07/JR 15-05-2007 od 2007-05-01 do 2017-04-30 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130501R12  7,4200

130502R12  655,7650

130506R12  0,2520

130507R12  6 026,1720

130508R12  16,1900

130899R12  130,4930

161003R12  35,4200  0,3540

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 167 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Czysta 5, 43-502 Czechowice-Dziedzice  8 500,00072686984

instalacja do fermentacji metanowej, odwadnianie na 

prasach taśmowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.54.2015.SE 03-11-2015 od 2015-11-03 do 2025-11-03 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.6230.4.2011.DE 29-06-2011 od 2011-06-29 do 2021-06-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
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ZR.6233.8.2014.DE 13-03-2014 od 2014-03-13 do 2024-03-13 Starosta Bielski

ZR-OŚ/O-7644/14/04 16-03-2004 od 2004-03-16 do 2014-03-16 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020204R3  5 851,8600  117,0400

020705R3  9,1500  0,1800

190805R3  6,0000  0,0600

190809R3  845,6080

190899R3  5,9600  0,1200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 168 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Akacjowa 20, 43-450 Ustroń  1 200,00072691979

TERIER typ G400/600

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.00026.2014 03-06-2014 od 2014-06-03 do 2024-06-02 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6233.00027.2014 20-06-2014 od 2014-06-20 do 2024-06-19 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6233.00041.2014 29-07-2014 od 2014-07-29 do 2024-06-19 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6233.29.2015 26-05-2015 od 2015-05-26 do 2025-05-26 Starosta Cieszyński

WS.6233.41.2015 31-08-2015 od 2015-08-31 do 2025-08-30 Starosta Cieszyński

WS.6233.57.2015 22-02-2016 od 2016-02-22 do 2025-05-26 Starosta Cieszyński
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  658,9800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 169 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Akacjowa 20, 43-450 Ustroń  15 000,00072691979

TERIER typ G400/900

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.00026.2014 03-06-2014 od 2014-06-03 do 2024-06-02 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6233.00027.2014 20-06-2014 od 2014-06-20 do 2024-06-19 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6233.00041.2014 29-07-2014 od 2014-07-29 do 2024-06-19 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6233.29.2015 26-05-2015 od 2015-05-26 do 2025-05-26 Starosta Cieszyński

WS.6233.41.2015 31-08-2015 od 2015-08-31 do 2025-08-30 Starosta Cieszyński

WS.6233.57.2015 22-02-2016 od 2016-02-22 do 2025-05-26 Starosta Cieszyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  219,6600
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 170 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pszczyńska 412, 44-335 Jastrzębie Zdrój  2 600,00072716202

stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BBOSGO.7221.00007.20

13

08-07-2013 od 2013-07-08 do 2023-07-04 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ.II.76611-2/10 20-04-2010 od 2010-04-20 do 2020-03-31 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6233.11.2013 24-09-2013 od 2013-09-24 do 2023-08-31 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 371,6080

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 171 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stanowa 1, 34-300 Radziechowy-Wieprz  200,00072748627

Młynek do mielenia tworzywa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.18.2014 02-10-2014 od 2014-10-02 do 2024-10-01 Starosta żywiecki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160216R4  4,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 172 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stanowa 1, 34-300 Radziechowy-Wieprz  200,00072748627

Młynek do mielenia tworzywa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.18.2014 02-10-2014 od 2014-10-02 do 2024-10-01 Starosta żywiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  50,0000

150102R3  11,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 173

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów  220 000,00072792769

Instalacja odlewania metali żelaznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2467/OS/2008 19-04-2006 od 2006-04-19 do 2016-04-19 Marszałek Województwa Śląskiego
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387/OS/2010 19-04-2006 od 2006-04-19 do 2016-04-19 Marszałek Województwa Śląskiego

BB-OS-GO.7244.000.23.2

014

25-09-2015 od 2015-09-25 do 2024-10-31 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR/IV/6618/32/5/07 19-04-2006 od 2006-04-19 Wojewoda Ślaski

ŚR-III-6618/PZ/71/13/06 19-04-2006 od 2006-04-19 do 2016-04-19 Wojewoda Śląski

WS.7644-Od/82/06/07 14-02-2007 od 2007-02-14 do 2016-12-31 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R4  9 717,3000

120102R4  14 705,3300

120199R4  2 687,9900

150104R4  168,0000

160117R4  587,0000

170405R4  18 913,5200

200140R4  60,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 174

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów  350,00072792769

Instalacja odlewania metali żelaznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2467/OS/2008 19-04-2006 od 2006-04-19 do 2016-04-19 Marszałek Województwa Śląskiego
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387/OS/2010 19-04-2006 od 2006-04-19 do 2016-04-19 Marszałek Województwa Śląskiego

BB-OS-GO.7244.000.23.2

014

25-09-2015 od 2015-09-25 do 2024-10-31 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR/IV/6618/32/5/07 19-04-2006 od 2006-04-19 Wojewoda Ślaski

ŚR-III-6618/PZ/71/13/06 19-04-2006 od 2006-04-19 do 2016-04-19 Wojewoda Śląski

WS.7644-Od/82/06/07 14-02-2007 od 2007-02-14 do 2016-12-31 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191203R4  236,3200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 175

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Frysztacka , Cieszyn,  100,00072796313

Recykler

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

79/OS/2013 10-01-2013 od 2013-01-10 do 2018-11-30 Marszałek Województwa Śląskiego

WS.7644-Od/16/05 23-03-2005 od 2005-03-23 do 2015-03-22 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.7644-Od/175/04/05 18-01-2005 od 2005-01-18 do 2015-01-17 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 176 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Towarowa 5, 43-330 Wilamowice  4 500,00072799398

Instalacja do produkcji regranulatu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZR.6233.25.2012.PS 18-07-2012 od 2012-07-18 do 2012-06-30 Starosta Bielski

ZR.6233.53.2014.DE 21-10-2014 od 2014-10-22 do 2024-10-21 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.6233.54.2014.DE 02-12-2014 od 2014-12-03 do 2024-12-02 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.6233.8.2011.DE 04-05-2011 od 2011-05-04 do 2012-09-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.DE.7644-o/53/10 11-05-2010 od 2010-05-11 do 2012-09-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.DE.7644-o/55/10 28-06-2010 od 2010-06-28 do 2020-06-30 Starosta Bielski

ZR.DE.7644-o/58/09 29-05-2009 od 2009-05-29 do 2012-09-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.DE.7644-o/90/10 30-08-2010 od 2010-08-30 do 2012-09-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR-OŚ/O-7644/128/2002 12-09-2002 od 2002-09-12 do 2012-09-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR-OŚ/O-7644/38/03 21-05-2003 od 2003-05-21 do 2013-05-31 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR-OŚ/O-7644/93/07 28-05-2007 od 2007-05-28 do 2012-09-30 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  6 053,2000

4657



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 177 inne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zdrojowa 2, 43-200 Pszczyna  720,00072804774

Młynek wolnoobrotowy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO.IV.7644.O-57/09 03-07-2009 od 2003-07-03 do 2014-05-17 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

RO.IV.7644-134/2010 11-01-2011 od 2011-01-11 do 2014-05-10 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

RO-IV.6233.2014 03-06-2014 od 2014-06-03 do 2024-06-02 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  53,7600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 178 linia do bieżnikowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

780, 34-324 Lipowa  400,00072811277

linia do bieżnikowania w technologii na zimno

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.3.2015 18-01-2015 od 2015-01-18 do 2025-01-18 Starosta żywiecki

WOŚ.6233.4.2015 19-01-2015 od 2015-01-19 do 2025-01-18 Starosta żywiecki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160103R5  98,0200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 179 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaskółek 16, 43-215 Studzienice  200,00072849498

Rozdrabniarka Goliath Smark+Młyn Herbold

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO-IV.6233.3.2015 30-03-2015 od 2015-03-30 do 2025-03-29 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

RO-IV.6233.34.2011 10-10-2011 od 2011-10-10 do 2021-10-09 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  48,6000

120105R3  7,1000

170203R3  17,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 180 Przetapianie odpadów metali 

nieżelaznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Michała Grażyńskiego 64, 43-300 

BIELSKO-BIAŁA

 76,00072856392

Indukcyjny piec elektryczny
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-OD.6233.27.2015.MM 24-09-2015 od 2015-09-24 do 2025-08-31 Prezydent Miasta Bielska-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  32,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 181 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. STRACONKI 100, 43-300 

BIELSKO-BIAŁA

 140,00072878880

Instalacja do odzysku odpadów z tworzyw 

sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-OD.6233.23.2017.MM 10-07-2017 od 2017-07-10 do 2027-06-30 Prezydent Miasta Bielska-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  5,2000

150102R12  18,8910

4660



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 182 instalacja do mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Katowicka 130, 43-300 Bielsko-Biała  1 000,00072879482

Przygotowanie do ponownego użycia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-OD6233.16.2018.BA 31-08-2018 od 2018-08-31 do 2028-07-31 Prezydent Miasta Bielska-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 183 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Frysztacka 93c, 43-400 Cieszyn  1 200,00072879743

stacja demontażu Ewa Skowron

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1878/OS/2013 29-08-2013 od 2013-08-29 do 2023-08-26 Marszałek Województwa Śląskiego

BB OS 

GO.7221.00003.2013

29-08-2013 od 2013-08-29 do 2023-08-26 Marszałek Województwa Śląskiego

WS.6233.00034.2013 25-09-2013 od 2013-09-25 do 2023-09-24 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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160104R12  596,4250

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 184 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 2, 34-350 Węgierska Górka  9 500,00072883058

kocioł EKOMAT

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ-6233.17.2015 23-03-2015 od 2015-03-23 do 2025-03-22 Starosta Żywiecki

WOŚ-7644/0/72/04 11-10-2004 od 2004-10-11 do 2014-10-31 Starostwo Powiatowe w Żywcu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R3  25 425,4500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 185 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadow

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 2, 34-350 Węgierska Górka  9 500,00072883058

linia susząca,maszyna brykietująca

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ-6233.17.2015 23-03-2015 od 2015-03-23 do 2025-03-22 Starosta Żywiecki

WOŚ-7644/0/72/04 11-10-2004 od 2004-10-11 do 2014-10-31 Starostwo Powiatowe w Żywcu
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R3  25 425,4500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 186 RDF

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Prusa 33, Czechowice-Dziedzice,  20 000,00072885784

Paliwa Czechowice -zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6220.1.2017.SE 29-09-2017 od 2017-09-29 do 2025-12-30 Starosta bielski

WS.6220.1.30.2015.SE 31-12-2015 od 2015-12-31 do 2025-12-30 Starosta bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020299R12  0,4600

020380R12  23,7400

020399R12  21,0300

020601R12  8,8100

020699R12  32,4900

020799R12  211,3200

030105R12  192,2850
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030199R12  36,7390

030399R12  0,1260

040199R12  0,1600

040209R12  1 045,1660

040222R12  0,6200

040299R12  2,2860

050199R12  40,7500

061303R12  16,0600

070213R12  354,3140

070215R12  85,7900

070217R12  35,7300

070280R12  1 138,3910

070299R12  246,4480

070514R12  32,1200

070599R12  9,7000

070680R12  407,9600

070699R12  0,9000

070799R12  0,3280

080112R12  29,8380

080118R12  1,8600

080201R12  300,3450
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080313R12  0,1160

080410R12  19,1700

120105R12  120,1160

120115R12  24,2640

120117R12  41,4330

120121R12  62,8830

120199R12  102,2380

150101R12  59,0560

150102R12  270,3740

150103R12  72,3400

150105R12  63,9640

150106R12  3 095,8020

150203R12  77,2250

160103R12  0,2000

160119R12  294,5400

160122R12  91,6300

160199R12  68,4400

160304R12  14,5850

160306R12  49,9080

160380R12  179,2600

160799R12  1,6800
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168102R12  29,3000

170203R12  49,1310

170302R12  0,4500

170380R12  55,5650

170411R12  0,2800

170604R12  236,1670

170904R12  953,9530

190801R12  194,0000

190802R12  24,5800

190899R12  0,8450

190905R12  0,1780

191204R12  871,1970

191207R12  197,7500

191210R12  3 173,9000

191212R12  1 341,0800

200101R12  0,1200

200108R12  142,1240

200110R12  14,3000

200111R12  10,5900

200128R12  4,2700

200132R12  5,5100
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200138R12  6,3600

200199R12  530,7670

200203R12  305,1400

200302R12  148,3700

200303R12  48,5000

200307R12  1 614,6570

200399R12  4,7340

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 187 inna - Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Międzyrzecze Górne 383, Międzyrzecze 

Górne, 

 8 400,00072885784

Paliwa Międzyrzeczne - produkcja paliwa 

alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZR.6233.64.2014.DE 14-11-2014 od 2014-11-14 do 2024-11-14 Starosta Bielski

ZR.DE.7644-o/3/09 16-04-2009 od 2009-04-16 do 2019-04-30 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020799R12  41,5500

030105R12  37,6000

040209R12  509,3720
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040222R12  396,4660

070213R12  280,5450

070217R12  12,7510

070280R12  249,3210

070299R12  227,3830

120105R12  56,8180

120121R12  37,6800

150101R12  43,3460

150102R12  93,6520

150103R12  56,3620

150105R12  1,0800

150106R12  2 268,1580

150203R12  181,0530

160103R12  5,6230

160119R12  73,3820

160122R12  2,9530

160199R12  0,5600

160304R12  1,9100

160306R12  19,0010

160380R12  1,9050

170201R12  2,2700

4668



170203R12  5,6940

170380R12  0,1000

190904R12  2,7200

191204R12  1 121,4310

191210R12  42,3000

191212R12  1 260,0340

200110R12  1,3900

200307R12  1 081,7550

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 188 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Prusa 33, Czechowice-Dziedzice,  13 920,00072885784

sortownia odpadów zmieszanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6220.1.2017.SE 29-09-2017 od 2017-09-29 do 2025-12-30 Starosta bielski

WS.6220.1.30.2015.SE 31-12-2015 od 2015-12-31 do 2025-12-30 Starosta bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  383,0570

150102R12  858,6690

150105R12  10,5170
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150106R12  3 741,8560

200199R12  5 666,7110

200399R12  3 206,4880

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 189 zakład mechanicznego 

przekształcania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KATOWICKA 144, 43-450 USTROŃ  1 250,00072900443

stanowisko demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.7221.00003.2011 26-08-2011 od 2011-08-26 do 2021-08-26 Marszałek Województwa Śląskiego

WS.6233.00091.2014 09-12-2014 od 2014-12-09 do 2024-12-08 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.7644-Od/19/07 18-04-2007 od 2007-04-18 do 2014-12-09 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R3  1 126,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 190 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Świerczyniecka 12, Tychy,  95 000,00072910499

Zakład brykietowania wiórów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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IKO.6232.3.43.14.2015.E

O

12-02-2015 od 2015-02-12 do 2025-02-11 Urząd Miasta Tychy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100210R12  348,8200

120101R12  1 959,0320

120102R12  2 176,4040

120199R12  2,8600

160117R12  35,9400

170405R12  23,7240

170411R12  0,0100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 191 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Blachowinia , Blachownia,  6 000,00090464880

Odlewnia żeliwa piece indukcyjne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.PZ.7222.00038.2013 25-02-2014 od 2014-02-25 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00291.2014 10-12-2014 od 2014-12-10 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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120101R4  69,9800

170405R4  1 012,5530

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 192 mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lubliniecka 41, Herby  120 000,00092500350

Instalacja przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.1.5.2012 25-05-2012 od 2012-05-25 do 2022-04-30 Starostwo Powiatowe w Lublińcu

WOŚ.6233.11.2016 08-08-2016 od 2016-08-10 do 2021-08-09 Starosta Lubliniecki

WOŚ.6233.24.2017 24-01-2018 od 2018-01-24 do 2021-08-09 Starosta Lubliniecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R12  6 256,5730

120102R12  4 970,4060

120103R12  493,8330

120104R12  110,2000

120115R12  99,5880  94,9060

120117R12  73,1000

120199R12  118,2150

150104R12  21,4590

4672



160117R12  248,8310

160118R12  274,4180

170401R12  147,6420

170402R12  2,0030

170403R12  3,6930

170404R12  2,8530

170405R12  11 154,7820

170407R12  1 819,1310

191001R12  189,1480

191002R12  327,2590

191202R12  491,7920

191203R12  374,9040

200140R12  6,7190

100299R5  59,7700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 193 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spacerowa 1, 34-323 Ślemień  3 260,00120019890

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2200/OS/2014 05-11-2014 od 2014-11-05 do 2024-10-31 Marszałek Województwa Śląskiego

4673



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 194 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spacerowa 1, 34-323 Ślemień  3 260,00120019890

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2200/OS/2014 05-11-2014 od 2014-11-05 do 2024-10-31 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R5  1,5050

160214R5  25,9470

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 195 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spacerowa 1, 34-323 Ślemień  3 260,00120019890

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4674



2200/OS/2014 05-11-2014 od 2014-11-05 do 2024-10-31 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R12  15,8560

160214R12  409,6020

160216R12  10,8080

160605R12  83,8590

168001R12  0,2130

200133R12  0,1320

200134R12  2,5740

200135R12  4,0500

200136R12  30,0180

200307R12  2,3070

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 196 Sortowanie odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pszczyńska 140, Warszowice,  1 400,00120268020

Sortowanie ręczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO-IV.6233.37.2012 31-12-2012 od 2012-12-31 do 2022-12-30 Starostwo Powiatowe w Pszczynie
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200110R12  681,8580

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 197 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szybowa , Zabrze,  101 000,00120652729

Zakład odzysku odpadów innych niż niebezpieczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

E/27-2017 02-05-2017 od 2017-05-02 do 2023-08-02 Prezydent Miasta Zabrze

OS GO.7244.00089.2015 01-12-2015 od 2015-12-01 do 2023-08-02 Marszałek Województwa Śląskiego

OS GO.7244.00092.2014 13-10-2014 od 2014-10-13 do 2023-08-02 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221.00028.2013 02-08-2013 od 2013-08-02 do 2023-08-02 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7244.00052.2015 27-08-2015 od 2015-08-27 do 2023-08-02 Marszałek Województwa Śląskiego

WE.6221.17.2013BB 01-10-2013 od 2013-10-01 do 2023-12-31 Prezydent Miasta Zabrze

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080318R12  71,0990

150104R12  1 378,0600

160122R12  3,6200

160214R12  3,0000
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160216R12  31,9500

190112R12  1 724,3300

191202R12  525,2730

191212R12  990,6900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 198 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Inwestycyjna 18, 42-300 Myszków  600,00120880962

Instalacja do produkcji pianki poliuretanowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2518/OS/2014 18-11-2014 od 2014-11-18 Marszałek Województwa Śląskiego

3689/OS/2010 02-09-2010 od 2010-09-02 Marszałek Województwa Śląskiego

945/OS/2015 25-04-2013 od 2013-04-14 do 2020-09-01 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00050.2016 28-11-2016 od 2016-11-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.6233.36.2016 03-04-2017 od 2017-04-18 do 2026-12-31 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  148,8100

4677



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 199 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO 12, 

41-306 DĄBROWA GÓRNICZA

 2 160,00120894964

Młyn Getecha RS 3809-E1.13.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.4.5.2016.AW 13-06-2016 od 2016-06-13 do 2021-05-31 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  1 215,9380

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 200 wytłaczarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Poczty Gdańskiej 95, 42-400 Zawiercie  2 000,00121386193

Linia Mielenia i granulacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROII.6233.026.2014.BS 14-08-2014 od 2014-08-14 do 2024-08-14 Starosta Zawierciański

ROII.6233.026.2016BS 14-08-2014 od 2014-08-14 do 2024-08-14 Starosta Zawierciański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  85,5200
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150102R12  539,3580

160119R12  687,2760

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 201 Instalacja do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Drzymały 14, 42-580 Wojkowice  42 000,00122469834

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚiL.6220.0001.2015 27-04-2015 od 2015-04-27 do 2025-04-26 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R12  90,2000

030307R12  116,1400

070299R12  0,2500

150105R12  3,5200

150106R12  64,7000

160103R12  0,3000

160304R12  242,0800

191204R12  10 344,5000

191212R12  2 719,9600

4679



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 202 Silosy węzła betoniarskiego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obrzeżna Północna 5b, 41-400 Mysłowice  7 000,00141349437

Węzeł Betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.766-30/08 16-08-2004 od 2004-08-16 do 2018-08-16 Prezydent Miasta Mysłowice

ŚR.766-98/06/07 17-01-2007 od 2007-01-17 do 2017-01-17 Prezydent Miasta Mysłowice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 203 mieszalnik planetarny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Promienna 51, Jaworzno,  200 000,00141733153

Instalacja do produkcji cementów i spoin

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-Śr.6233.14.2014 08-08-2014 od 2014-08-08 do 2024-08-08 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-Śr.6233.15.2014 08-08-2014 od 2014-08-08 do 2024-08-08 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-Śr.6233.31.2014 17-12-2014 od 2014-12-17 do 2024-09-08 Prezydent Miasta Jaworzna
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  22 854,6000

100182R5  6 005,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 204 inne - destylator

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leonarda da Vinci 10, 44-164 Gliwice  190,00143425125

destylator

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3824/OS/2011 28-12-2011  do 2019-07-23 Marszałek Woj.Śląkiego

SR-509/2015 26-05-2015 od 2015-05-26 do 2025-05-15 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 205 inne - młyn

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leonarda da Vinci 10, 44-164 Gliwice  840,00143425125

Młyn

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4681



3824/OS/2011 28-12-2011  do 2019-07-23 Marszałek Woj.Śląkiego

SR-509/2015 26-05-2015 od 2015-05-26 do 2025-05-15 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  562,3820

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 206 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. FABRYCZNA 1, 34-300 ŻYWIEC  134,00146369568

Młynek WANNER Technik

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.6.2013 29-04-2013 od 2013-04-29 do 2023-04-30 Starosta Żywiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 207 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOKSOWNICZA 8, 42-523 DĄBROWA 

GÓRNICZA

 1 200 000,00146448196

Linia przerobu żużla

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4682



WER.6221.10.2016.JP 07-11-2016 od 2016-11-07 do 2024-10-06 Prezydent M.Dąbrowy Górniczej

WER.6221.15.2015.JP 04-01-2016 od 2016-01-04 do 2024-10-06 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6221.2.2013.JP 21-02-2013 od 2013-02-21 do 2023-02-21 Prezydent M. Dąbrowy Górnicza

WER.6223.1.2015.JP 01-09-2015 od 2015-09-01 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6223.1.2016.JP 01-06-2016 od 2016-06-01 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6233.3.13.2015.AW 17-11-2015 od 2015-11-17 do 2025-11-17 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6233.3.14.2016.AW 20-10-2016 od 2016-10-20 do 2025-11-17 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6233.3.15.2016.AW 14-11-2016 od 2016-11-14 do 2026-11-14 Prezydent Miasta Dabrowa Górnicza

WER.6621.16.2014.JP 06-10-2014 od 2014-10-06 do 2024-10-06 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100201R5  836 319,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 208 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOKSOWNICZA 8, 42-523 DĄBROWA 

GÓRNICZA

 120 000,00146448196

Paczkarka do paczkowania złomu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6221.10.2016.JP 07-11-2016 od 2016-11-07 do 2024-10-06 Prezydent M.Dąbrowy Górniczej

WER.6221.15.2015.JP 04-01-2016 od 2016-01-04 do 2024-10-06 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6221.2.2013.JP 21-02-2013 od 2013-02-21 do 2023-02-21 Prezydent M. Dąbrowy Górnicza

4683



WER.6223.1.2015.JP 01-09-2015 od 2015-09-01 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6223.1.2016.JP 01-06-2016 od 2016-06-01 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6233.3.13.2015.AW 17-11-2015 od 2015-11-17 do 2025-11-17 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6233.3.14.2016.AW 20-10-2016 od 2016-10-20 do 2025-11-17 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6233.3.15.2016.AW 14-11-2016 od 2016-11-14 do 2026-11-14 Prezydent Miasta Dabrowa Górnicza

WER.6621.16.2014.JP 06-10-2014 od 2014-10-06 do 2024-10-06 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100210R12  9,4900

100299R12  455,6200

120101R12  32 271,7600

120102R12  9 174,3300

120113R12  93,9800

120199R12  3 181,3000

150104R12  290,6600

160117R12  5 559,0900

170401R12  2,9200

170405R12  48 779,6800

170407R12  25,3600

191202R12  2 780,6800

200140R12  235,4500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 209 przetwarzanie termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOKSOWNICZA 8, 42-523 DĄBROWA 

GÓRNICZA

 36 000,00146448196

Palnik do ręcznego cięcia złomu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6221.10.2016.JP 07-11-2016 od 2016-11-07 do 2024-10-06 Prezydent M.Dąbrowy Górniczej

WER.6221.15.2015.JP 04-01-2016 od 2016-01-04 do 2024-10-06 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6221.2.2013.JP 21-02-2013 od 2013-02-21 do 2023-02-21 Prezydent M. Dąbrowy Górnicza

WER.6223.1.2015.JP 01-09-2015 od 2015-09-01 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6223.1.2016.JP 01-06-2016 od 2016-06-01 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6233.3.13.2015.AW 17-11-2015 od 2015-11-17 do 2025-11-17 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6233.3.14.2016.AW 20-10-2016 od 2016-10-20 do 2025-11-17 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6233.3.15.2016.AW 14-11-2016 od 2016-11-14 do 2026-11-14 Prezydent Miasta Dabrowa Górnicza

WER.6621.16.2014.JP 06-10-2014 od 2014-10-06 do 2024-10-06 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100299R12  19 139,6600

120199R12  2 038,6600

170405R12  5 305,1600
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 210 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konwaliowa 1, Sobuczyna, 146903306

Instalacja do produkcji kruszywa budowlanego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6223.44.2016. 27-03-2017 od 2017-03-27 do 2026-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.44.2016 27-03-2017 od 2017-03-27 do 2026-12-31 Starosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170904R5  15 194,6500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 211 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konwaliowa 1, Sobuczyna, 146903306

Instalacja do wytwarzania komponentów do paliw 

alternatywnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6223.44.2016. 27-03-2017 od 2017-03-27 do 2026-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.44.2016 27-03-2017 od 2017-03-27 do 2026-12-31 Starosta Częstochowski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  48,2800

150106R12  4 278,6460

191212R12  180,5100

200307R12  3 091,3900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 212 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rozwojowa 1, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ,  50 000,00147404982

Jastrzębie DS PROJECT

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-III.6221.001.2015 28-12-2015 od 2015-12-28 do 2025-12-28 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  486,9960

150106R12  60,9630

191212R12  281,2500

4687



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 213 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bór 17, 42-141 Przystajń  900,00150024464

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1825/OS/2015 15-10-2015 od 2015-10-15 do 2025-10-15 Marszałek Województwa Śląskiego

ROŚ.6233.24.2014.III 20-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-23 Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ROŚ.6233.25.2014.III 20-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-23 Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  354,2790

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 214 Instalacja do wytopu żeliwa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jałowcowa 12, Zawodzie, 42-262 

Poczesna

 12 000,00150058196

Dwa piece indukcyjne tyglowe

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2238/OS/2013 11-10-2013 od 2013-10-11 do 2023-10-10 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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120101R4  0,0000

160117R4  344,9000

170401R4  1,1820

170405R4  2 464,9200

191001R4  294,1800

191202R4  1 715,0600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 215 Urz±dzenia elektrotermiczne z 

indukcyjnymi piecami popielnymi 

tyglowymi

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kolejowa 45/46, 42-270 Kłomnice  8 000,00150059379

Instalacja 1

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

881/OS/2014 12-05-2014 od 2014-05-26 do 2024-05-12 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101099R4  20,3470

120103R4  669,8050

120104R4  31,4690

120199R4  34,2130

160118R4  71,2270
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170401R4  0,2000

170402R4  1 009,7690

191203R4  46,2400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 216 Urz±dzenia elektrotermiczne z 

indukcyjnymi piecami popielnymi 

tyglowymi

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kolejowa 45/46, 42-270 Kłomnice  16 000,00150059379

Instalacja nr 2

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

881/OS/2014 12-05-2014 od 2014-05-26 do 2024-05-12 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R4  170,5600

120104R4  113,5500

160118R4  42,4450

170402R4  524,2780

191203R4  29,9130

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 217 Urządzenia elektrotermioczne z 

indukcyjnymi piecami popielnymi 

tyglowymi

ul. Kolejowa 45/46, 42-270 Kłomnice  16 000,00150059379

Instalacja nr 3

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

881/OS/2014 12-05-2014 od 2014-05-26 do 2024-05-12 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101099R4  19,6800

120103R4  1 803,9290

120104R4  111,6950

160118R4  132,0100

170401R4  0,1500

170402R4  2 172,3710

191203R4  79,0250

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 218 Przetwarzanie odpadów w celu ich 

przygotowania do odzysku

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podkolejowa 25/31, 42-200 Częstochowa150067290

Prasonożyca sierra T 500L

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.IV.6233.68.2015 28-12-2015 od 2015-12-28 Prezydent Miasta Częstochowa

OŚR.IV.6233.70.2015 28-12-2015 od 2015-12-28 Prezydent Miasta Częstochowy
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160117R12  606,8670

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 219 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Górnicza 2/B, Kłobuck  8 000,00150069774

Instalacja odzysku młyn do przemiału tworzywa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO¦.6233.23.2014.III 09-02-2015 od 2015-02-09 do 2025-02-09 Starostwo Powiatowe Kłobuck

ROŚ.6230.2.2012.III 05-07-2012 od 2012-07-05 do 2022-07-05 STAROSTA KŁOBUCKI

ROŚ.6233.22.2014.III 09-02-2015 od 2015-02-09 do 2025-02-09 STAROSTA KŁOBUCKI

ROŚ.6233.23.2014.III 09-02-2015 od 2015-02-09 do 2025-02-09 STAROSTA KŁOBUCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R3  8,2400

070213R3  0,5010

150102R3  507,3770

191204R3  12,0800
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 220 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wolności 22 A, 42-300 Myszków  5,00150082987

Młynek wolnoobrotowy do mielenia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6233.54.2014 19-12-2014 od 2014-12-19 do 2024-12-18 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  2,3500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 221 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Paderewskiego 58, 42-300 Myszków  1 900,00150125863

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.7221.00014.2016 23-06-2016 od 2016-06-23 do 2026-06-24 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.6233.28.2015 02-11-2015 od 2015-11-19 do 2025-11-01 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  508,3800
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 222 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Żyzna 15/a, 42-202 Częstochowa  2 000,00150133650

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz-OS-GO.7221.51.2014 07-04-2015 od 2015-04-07 do 2025-03-30 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  344,1810

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 223 silosy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gminna 42, 42-200 Częstochowa  40 000,00150208744

Produkcja mieszanek cementowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦R-IV.6233.73.2013 12-09-2013 od 2013-09-13 do 2023-08-31 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  7 555,0900

4694



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 224 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bliżyce 17, Bliżyce, 42-320 Niegowa  1 000,00150231476

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz.OS.GO.7221.023.2013 02-04-2014 od 2014-04-02 do 2024-03-10 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.6233.45.2014 19-11-2014 od 2014-11-19 do 2024-11-18 Starosta Myszkowski

ŚR/I/66200/80/1/08 04-11-2008 od 2008-11-04 do 2018-11-03 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  348,3800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 225 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rolnicza 2/6, 42-274 Konopiska  600,00150292319

Z

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.102.2018VII.KO 11-06-2018 od 2018-06-11 do 2028-06-11 Starosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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070213R15  71,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 226 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ogrodowa 64 a, Częstochowa  250,00150340797

Ręczny demontaż przy pomocy narzędzi; zakład 

przetwarzania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1573/os/2014 11-08-2014 od 2014-08-11 do 2024-07-25 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R12  22,4960

160214R12  80,3110

200135R12  252,5090

200136R12  197,3130

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 227 Elektryczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sadowa 10, Wancerzów, Mstów  3 000,00150340797

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz.OS.GO.7221.7.2015 14-07-2014 od 2014-07-14 do 2024-07-05 Marszałek Województwa ¦l±skiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  2 207,6020

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 228 Elektryczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sadowa 10, Wancerzów, Mstów  3 000,00150340797

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz.OS.GO.7221.7.2015 14-07-2014 od 2014-07-14 do 2024-07-05 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  172,0790

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 229 mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

,  4 000,00150354701

stacja przetwarzania osadów ze studzienek 

kanalizacyjnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦R-IV.6233.28.2016 16-06-2016 od 2016-06-16 do 2026-05-31 Prezydent Miasta Częstochowy

4697



OŚR.6233.10.2018 03-08-2018 od 2018-08-03 do 2028-09-03 Prezydent Miasta Częstochowa

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200306R12  804,1200  643,2960

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 230 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Słoneczna 73, Czarna Wieś,  2 500,00150367402

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1491/OS/2014 31-07-2014 od 2014-07-31 do 2024-07-30 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  574,0700

160106R12  13,2400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 231

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa  15 000,00150370893

Instalacja rozdrabniania odpadów 

remontowo-budowlanych

4698



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3896/OS/2009 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-25 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.AK.76361/6/09 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-15 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Cz.OS.AK.76361/6/09 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-15 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

CZ.OS.GO.7221.21.2013 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2024-10-10 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7221.9.2013 25-04-2013 od 2013-04-25 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7222.2.2011 03-03-2011 od 2011-03-03 do 2018-10-28 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7243.4.2011 09-03-2011 od 2011-03-09 do 2019-01-08 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7243.6.2012 08-06-2012 od 2012-06-08 do 2019-01-08 Marszałek Województwa ¦l±skiego

CZ.OS.GO.7243.7.2012 08-06-2012 od 2012-06-08 do 2018-12-20 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7244.1.2013 20-06-2013 od 2013-06-20 do 2026-06-20 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

CZ.OS.PZ.7222.00025.20

12

18-01-2012 od 2013-01-18 do 2028-10-28 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.WG.7628/16/09 23-12-2009 od 2009-12-23 do 2016-08-03 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.WG.7628/7/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2018-10-28 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.WG.76360/3/2/10 02-07-2010 od 2010-07-02 do 2020-07-01 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Cz.OS.WG.76360/3/2/10 02-07-2010 od 2010-07-02 do 2020-07-01 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.WG.76361/10/10 23-11-2010 od 2010-11-23 do 2018-12-20 Marszałek województwa Śląskiego

CZ.OS.WG.76361/7/10 30-09-2010 od 2010-09-30 do 2019-01-08 Marszałek województwa Śląskiego

DOŚwoa-281-105/26257/1

5/MT

16-07-2015 od 2015-07-16 Minister Środowiska

O¦.6233.80.2014.XII.Po.13 03-12-2014 od 2014-12-03 do 2024-12-03 Starostwo Powiatowe w Częstochowie

4699



OS.Cz.WG.7628/11/5/08 21-08-2008 od 2008-08-21 do 2016-08-03 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

OS.Cz.WG.7628/12/6/08 29-10-2008 od 2008-10-29 do 2018-10-28 Marszałek województwa Śląskiego

OS.Cz.WG.76360/5/08 19-12-2008 od 2008-12-19 do 2019-01-08 Marszałek Województwa ¦l±skiego

OS.Cz.WG.76360/5/08 08-01-2009 od 2009-01-08 do 2019-01-08 Marszałek województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00069.2015 10-06-2016 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ.5233.5.2012-VII.3 13-02-2012 od 2012-02-13 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.50.2012.VII 02-01-2013 od 2013-01-02 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ.VII.7635/G-22-2-05 16-08-2005 od 2005-08-16 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ-PZ.7222.317.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-PZ.7222.90.2014 04-03-2015 od 2015-03-04 do 2018-10-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-PZ.7222.94.2015 21-12-2015 od 2015-12-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.IV.6233.4.2.2012 02-02-2012 od 2012-02-02 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.IV.7061-1-20/10 20-12-2010 od 2010-12-20 do 2017-02-15 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.IV.7061-2-19/09/10 01-02-2010 od 2010-02-01 do 2017-02-15 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.IV.7061-2-30/06/07 15-02-2007 od 2007-02-15 do 2017-02-15 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  21,0000

170107R12  129,3000

4700



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 232

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa  25 000,00150370893

Instalacja rozdrabniania odpadów wielogabarytowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3896/OS/2009 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-25 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.AK.76361/6/09 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-15 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Cz.OS.AK.76361/6/09 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-15 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

CZ.OS.GO.7221.21.2013 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2024-10-10 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7221.9.2013 25-04-2013 od 2013-04-25 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7222.2.2011 03-03-2011 od 2011-03-03 do 2018-10-28 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7243.4.2011 09-03-2011 od 2011-03-09 do 2019-01-08 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7243.6.2012 08-06-2012 od 2012-06-08 do 2019-01-08 Marszałek Województwa ¦l±skiego

CZ.OS.GO.7243.7.2012 08-06-2012 od 2012-06-08 do 2018-12-20 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7244.1.2013 20-06-2013 od 2013-06-20 do 2026-06-20 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

CZ.OS.PZ.7222.00025.20

12

18-01-2012 od 2013-01-18 do 2028-10-28 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.WG.7628/16/09 23-12-2009 od 2009-12-23 do 2016-08-03 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.WG.7628/7/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2018-10-28 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.WG.76360/3/2/10 02-07-2010 od 2010-07-02 do 2020-07-01 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Cz.OS.WG.76360/3/2/10 02-07-2010 od 2010-07-02 do 2020-07-01 Marszałek województwa Śląskiego

4701



Cz.OS.WG.76361/10/10 23-11-2010 od 2010-11-23 do 2018-12-20 Marszałek województwa Śląskiego

CZ.OS.WG.76361/7/10 30-09-2010 od 2010-09-30 do 2019-01-08 Marszałek województwa Śląskiego

DOŚwoa-281-105/26257/1

5/MT

16-07-2015 od 2015-07-16 Minister Środowiska

O¦.6233.80.2014.XII.Po.13 03-12-2014 od 2014-12-03 do 2024-12-03 Starostwo Powiatowe w Częstochowie

OS.Cz.WG.7628/11/5/08 21-08-2008 od 2008-08-21 do 2016-08-03 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

OS.Cz.WG.7628/12/6/08 29-10-2008 od 2008-10-29 do 2018-10-28 Marszałek województwa Śląskiego

OS.Cz.WG.76360/5/08 19-12-2008 od 2008-12-19 do 2019-01-08 Marszałek Województwa ¦l±skiego

OS.Cz.WG.76360/5/08 08-01-2009 od 2009-01-08 do 2019-01-08 Marszałek województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00069.2015 10-06-2016 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ.5233.5.2012-VII.3 13-02-2012 od 2012-02-13 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.50.2012.VII 02-01-2013 od 2013-01-02 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ.VII.7635/G-22-2-05 16-08-2005 od 2005-08-16 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ-PZ.7222.317.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-PZ.7222.90.2014 04-03-2015 od 2015-03-04 do 2018-10-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-PZ.7222.94.2015 21-12-2015 od 2015-12-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.IV.6233.4.2.2012 02-02-2012 od 2012-02-02 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.IV.7061-1-20/10 20-12-2010 od 2010-12-20 do 2017-02-15 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.IV.7061-2-19/09/10 01-02-2010 od 2010-02-01 do 2017-02-15 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.IV.7061-2-30/06/07 15-02-2007 od 2007-02-15 do 2017-02-15 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4702



150103R12  0,0000

170201R12  0,0000

200307R12  3 389,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 233 kompostownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa  40 100,00150370893

Kompostownia MBP

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3896/OS/2009 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-25 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.AK.76361/6/09 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-15 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Cz.OS.AK.76361/6/09 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-15 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

CZ.OS.GO.7221.21.2013 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2024-10-10 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7221.9.2013 25-04-2013 od 2013-04-25 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7222.2.2011 03-03-2011 od 2011-03-03 do 2018-10-28 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7243.4.2011 09-03-2011 od 2011-03-09 do 2019-01-08 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7243.6.2012 08-06-2012 od 2012-06-08 do 2019-01-08 Marszałek Województwa ¦l±skiego

CZ.OS.GO.7243.7.2012 08-06-2012 od 2012-06-08 do 2018-12-20 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7244.1.2013 20-06-2013 od 2013-06-20 do 2026-06-20 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

CZ.OS.PZ.7222.00025.20

12

18-01-2012 od 2013-01-18 do 2028-10-28 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.WG.7628/16/09 23-12-2009 od 2009-12-23 do 2016-08-03 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego
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Cz.OS.WG.7628/7/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2018-10-28 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.WG.76360/3/2/10 02-07-2010 od 2010-07-02 do 2020-07-01 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Cz.OS.WG.76360/3/2/10 02-07-2010 od 2010-07-02 do 2020-07-01 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.WG.76361/10/10 23-11-2010 od 2010-11-23 do 2018-12-20 Marszałek województwa Śląskiego

CZ.OS.WG.76361/7/10 30-09-2010 od 2010-09-30 do 2019-01-08 Marszałek województwa Śląskiego

DOŚwoa-281-105/26257/1

5/MT

16-07-2015 od 2015-07-16 Minister Środowiska

O¦.6233.80.2014.XII.Po.13 03-12-2014 od 2014-12-03 do 2024-12-03 Starostwo Powiatowe w Częstochowie

OS.Cz.WG.7628/11/5/08 21-08-2008 od 2008-08-21 do 2016-08-03 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

OS.Cz.WG.7628/12/6/08 29-10-2008 od 2008-10-29 do 2018-10-28 Marszałek województwa Śląskiego

OS.Cz.WG.76360/5/08 19-12-2008 od 2008-12-19 do 2019-01-08 Marszałek Województwa ¦l±skiego

OS.Cz.WG.76360/5/08 08-01-2009 od 2009-01-08 do 2019-01-08 Marszałek województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00069.2015 10-06-2016 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ.5233.5.2012-VII.3 13-02-2012 od 2012-02-13 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.50.2012.VII 02-01-2013 od 2013-01-02 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ.VII.7635/G-22-2-05 16-08-2005 od 2005-08-16 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ-PZ.7222.317.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-PZ.7222.90.2014 04-03-2015 od 2015-03-04 do 2018-10-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-PZ.7222.94.2015 21-12-2015 od 2015-12-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.IV.6233.4.2.2012 02-02-2012 od 2012-02-02 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.IV.7061-1-20/10 20-12-2010 od 2010-12-20 do 2017-02-15 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.IV.7061-2-19/09/10 01-02-2010 od 2010-02-01 do 2017-02-15 Prezydent Miasta Częstochowy

4704



OŚR.IV.7061-2-30/06/07 15-02-2007 od 2007-02-15 do 2017-02-15 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304R3  0,0000

030105R3  0,0000

200108R3  4 166,9000

200201R3  12 220,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 234 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa  30 000,00150370893

Linia dla odpadów z selektywnej zbiórki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3896/OS/2009 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-25 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.AK.76361/6/09 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-15 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Cz.OS.AK.76361/6/09 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-15 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

CZ.OS.GO.7221.21.2013 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2024-10-10 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7221.9.2013 25-04-2013 od 2013-04-25 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7222.2.2011 03-03-2011 od 2011-03-03 do 2018-10-28 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7243.4.2011 09-03-2011 od 2011-03-09 do 2019-01-08 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7243.6.2012 08-06-2012 od 2012-06-08 do 2019-01-08 Marszałek Województwa ¦l±skiego

4705



CZ.OS.GO.7243.7.2012 08-06-2012 od 2012-06-08 do 2018-12-20 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7244.1.2013 20-06-2013 od 2013-06-20 do 2026-06-20 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

CZ.OS.PZ.7222.00025.20

12

18-01-2012 od 2013-01-18 do 2028-10-28 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.WG.7628/16/09 23-12-2009 od 2009-12-23 do 2016-08-03 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.WG.7628/7/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2018-10-28 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.WG.76360/3/2/10 02-07-2010 od 2010-07-02 do 2020-07-01 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Cz.OS.WG.76360/3/2/10 02-07-2010 od 2010-07-02 do 2020-07-01 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.WG.76361/10/10 23-11-2010 od 2010-11-23 do 2018-12-20 Marszałek województwa Śląskiego

CZ.OS.WG.76361/7/10 30-09-2010 od 2010-09-30 do 2019-01-08 Marszałek województwa Śląskiego

DOŚwoa-281-105/26257/1

5/MT

16-07-2015 od 2015-07-16 Minister Środowiska

O¦.6233.80.2014.XII.Po.13 03-12-2014 od 2014-12-03 do 2024-12-03 Starostwo Powiatowe w Częstochowie

OS.Cz.WG.7628/11/5/08 21-08-2008 od 2008-08-21 do 2016-08-03 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

OS.Cz.WG.7628/12/6/08 29-10-2008 od 2008-10-29 do 2018-10-28 Marszałek województwa Śląskiego

OS.Cz.WG.76360/5/08 19-12-2008 od 2008-12-19 do 2019-01-08 Marszałek Województwa ¦l±skiego

OS.Cz.WG.76360/5/08 08-01-2009 od 2009-01-08 do 2019-01-08 Marszałek województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00069.2015 10-06-2016 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ.5233.5.2012-VII.3 13-02-2012 od 2012-02-13 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.50.2012.VII 02-01-2013 od 2013-01-02 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ.VII.7635/G-22-2-05 16-08-2005 od 2005-08-16 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ-PZ.7222.317.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-PZ.7222.90.2014 04-03-2015 od 2015-03-04 do 2018-10-28 Marszałek Województwa Śląskiego

4706



OŚ-PZ.7222.94.2015 21-12-2015 od 2015-12-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.IV.6233.4.2.2012 02-02-2012 od 2012-02-02 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.IV.7061-1-20/10 20-12-2010 od 2010-12-20 do 2017-02-15 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.IV.7061-2-19/09/10 01-02-2010 od 2010-02-01 do 2017-02-15 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.IV.7061-2-30/06/07 15-02-2007 od 2007-02-15 do 2017-02-15 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  0,4000

150101R12  5,2000

150102R12  178,4000

150104R12  0,0000

150106R12  186,4000

150107R12  11,7000

200101R12  18,0000

200102R12  55,2000

200139R12  104,4000

200140R12  0,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 235 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa  95 000,00150370893

Linia technologiczna MBP

4707



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3896/OS/2009 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-25 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.AK.76361/6/09 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-15 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Cz.OS.AK.76361/6/09 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-15 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

CZ.OS.GO.7221.21.2013 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2024-10-10 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7221.9.2013 25-04-2013 od 2013-04-25 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7222.2.2011 03-03-2011 od 2011-03-03 do 2018-10-28 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7243.4.2011 09-03-2011 od 2011-03-09 do 2019-01-08 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7243.6.2012 08-06-2012 od 2012-06-08 do 2019-01-08 Marszałek Województwa ¦l±skiego

CZ.OS.GO.7243.7.2012 08-06-2012 od 2012-06-08 do 2018-12-20 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7244.1.2013 20-06-2013 od 2013-06-20 do 2026-06-20 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

CZ.OS.PZ.7222.00025.20

12

18-01-2012 od 2013-01-18 do 2028-10-28 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.WG.7628/16/09 23-12-2009 od 2009-12-23 do 2016-08-03 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.WG.7628/7/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2018-10-28 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.WG.76360/3/2/10 02-07-2010 od 2010-07-02 do 2020-07-01 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Cz.OS.WG.76360/3/2/10 02-07-2010 od 2010-07-02 do 2020-07-01 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.WG.76361/10/10 23-11-2010 od 2010-11-23 do 2018-12-20 Marszałek województwa Śląskiego

CZ.OS.WG.76361/7/10 30-09-2010 od 2010-09-30 do 2019-01-08 Marszałek województwa Śląskiego

DOŚwoa-281-105/26257/1

5/MT

16-07-2015 od 2015-07-16 Minister Środowiska

O¦.6233.80.2014.XII.Po.13 03-12-2014 od 2014-12-03 do 2024-12-03 Starostwo Powiatowe w Częstochowie
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OS.Cz.WG.7628/11/5/08 21-08-2008 od 2008-08-21 do 2016-08-03 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

OS.Cz.WG.7628/12/6/08 29-10-2008 od 2008-10-29 do 2018-10-28 Marszałek województwa Śląskiego

OS.Cz.WG.76360/5/08 19-12-2008 od 2008-12-19 do 2019-01-08 Marszałek Województwa ¦l±skiego

OS.Cz.WG.76360/5/08 08-01-2009 od 2009-01-08 do 2019-01-08 Marszałek województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00069.2015 10-06-2016 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ.5233.5.2012-VII.3 13-02-2012 od 2012-02-13 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.50.2012.VII 02-01-2013 od 2013-01-02 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ.VII.7635/G-22-2-05 16-08-2005 od 2005-08-16 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ-PZ.7222.317.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-PZ.7222.90.2014 04-03-2015 od 2015-03-04 do 2018-10-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-PZ.7222.94.2015 21-12-2015 od 2015-12-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.IV.6233.4.2.2012 02-02-2012 od 2012-02-02 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.IV.7061-1-20/10 20-12-2010 od 2010-12-20 do 2017-02-15 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.IV.7061-2-19/09/10 01-02-2010 od 2010-02-01 do 2017-02-15 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.IV.7061-2-30/06/07 15-02-2007 od 2007-02-15 do 2017-02-15 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  93 818,9000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 236 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa  47 000,00150370893

Linia technologiczna poza MBP

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3896/OS/2009 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-25 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.AK.76361/6/09 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-15 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Cz.OS.AK.76361/6/09 25-11-2009 od 2009-11-25 do 2019-11-15 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

CZ.OS.GO.7221.21.2013 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2024-10-10 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7221.9.2013 25-04-2013 od 2013-04-25 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7222.2.2011 03-03-2011 od 2011-03-03 do 2018-10-28 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7243.4.2011 09-03-2011 od 2011-03-09 do 2019-01-08 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7243.6.2012 08-06-2012 od 2012-06-08 do 2019-01-08 Marszałek Województwa ¦l±skiego

CZ.OS.GO.7243.7.2012 08-06-2012 od 2012-06-08 do 2018-12-20 Marszałek województwa Śląskiego

Cz.OS.GO.7244.1.2013 20-06-2013 od 2013-06-20 do 2026-06-20 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

CZ.OS.PZ.7222.00025.20

12

18-01-2012 od 2013-01-18 do 2028-10-28 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.WG.7628/16/09 23-12-2009 od 2009-12-23 do 2016-08-03 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.WG.7628/7/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2018-10-28 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

Cz.OS.WG.76360/3/2/10 02-07-2010 od 2010-07-02 do 2020-07-01 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Cz.OS.WG.76360/3/2/10 02-07-2010 od 2010-07-02 do 2020-07-01 Marszałek województwa Śląskiego
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Cz.OS.WG.76361/10/10 23-11-2010 od 2010-11-23 do 2018-12-20 Marszałek województwa Śląskiego

CZ.OS.WG.76361/7/10 30-09-2010 od 2010-09-30 do 2019-01-08 Marszałek województwa Śląskiego

DOŚwoa-281-105/26257/1

5/MT

16-07-2015 od 2015-07-16 Minister Środowiska

O¦.6233.80.2014.XII.Po.13 03-12-2014 od 2014-12-03 do 2024-12-03 Starostwo Powiatowe w Częstochowie

OS.Cz.WG.7628/11/5/08 21-08-2008 od 2008-08-21 do 2016-08-03 Marszałek Wojewóztwa Śląskiego

OS.Cz.WG.7628/12/6/08 29-10-2008 od 2008-10-29 do 2018-10-28 Marszałek województwa Śląskiego

OS.Cz.WG.76360/5/08 19-12-2008 od 2008-12-19 do 2019-01-08 Marszałek Województwa ¦l±skiego

OS.Cz.WG.76360/5/08 08-01-2009 od 2009-01-08 do 2019-01-08 Marszałek województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00069.2015 10-06-2016 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ.5233.5.2012-VII.3 13-02-2012 od 2012-02-13 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.50.2012.VII 02-01-2013 od 2013-01-02 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ.VII.7635/G-22-2-05 16-08-2005 od 2005-08-16 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

OŚ-PZ.7222.317.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-PZ.7222.90.2014 04-03-2015 od 2015-03-04 do 2018-10-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-PZ.7222.94.2015 21-12-2015 od 2015-12-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.IV.6233.4.2.2012 02-02-2012 od 2012-02-02 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.IV.7061-1-20/10 20-12-2010 od 2010-12-20 do 2017-02-15 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.IV.7061-2-19/09/10 01-02-2010 od 2010-02-01 do 2017-02-15 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.IV.7061-2-30/06/07 15-02-2007 od 2007-02-15 do 2017-02-15 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 237 instalacja do recyklingu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki  10 000,00150377694

Wytwórnia mas bitumicznych Ammann

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.97.2014.XII.Le.1 08-01-2015 od 2015-01-08 do 2025-01-10 Starosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R5  6 916,2500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 238 Instalacja do produkcji elementów 

betonowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gościnna 1, 42-274 Konopiska  305 000,00150386285

Instalacja do produkcji elementów betonowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.54.2014.VII.Ko.4 18-08-2014 od 2014-08-18 do 2024-08-18 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.54.2014.VII/Ko.4 18-04-2014 od 2014-04-18 do 2024-08-18 STAROSTA CZĘSTOCHOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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100102R5  15 845,9800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 239 Instalacja do mielenia tworzyw 

sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. HRABINY STEFANII RACZYŃSKIEJ 13, 

42-311 ŻARKI-LETNISKO

 850,00150387416

Instalacja do mielenia tworzyw sztucznych w 

Masłońskich

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 240 instalacja do mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bojemskiego 15, 42-202 Częstochowa  21 000,00150390111

Młyn przemysłowy do przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

362/OS/2012 21-02-2012 od 2012-02-21 do 2022-02-20 Marszałek Województwa Śląskiego

O¦R-IV.6233.16.2015 23-03-2015 od 2015-03-23 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.43.2016 06-06-2017 od 2017-06-06 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.63.2014 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2023-01-31 Prezydent Miasta Częstochowy
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O¦R-IV.6233.64.2014 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.75.2015 04-02-2016 od 2016-02-04 do 2023-01-31 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.76.2015 09-03-2016 od 2016-03-09 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚ-IV.6233.20.2013 15-02-2013 od 2013-02-15 do 2023-01-31 Prezydent Częstochowy

OŚR-IV.6233.55.2013 19-07-2013 od 2013-07-19 do 2023-06-30 Prezydent Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191202R4  7 345,5400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 241 instalacja do mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bojemskiego 15, 42-202 Częstochowa  14 000,00150390111

Młyn przemysłowy do przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

362/OS/2012 21-02-2012 od 2012-02-21 do 2022-02-20 Marszałek Województwa Śląskiego

O¦R-IV.6233.16.2015 23-03-2015 od 2015-03-23 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.43.2016 06-06-2017 od 2017-06-06 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.63.2014 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2023-01-31 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.64.2014 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.75.2015 04-02-2016 od 2016-02-04 do 2023-01-31 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.76.2015 09-03-2016 od 2016-03-09 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Częstochowy
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OŚ-IV.6233.20.2013 15-02-2013 od 2013-02-15 do 2023-01-31 Prezydent Częstochowy

OŚR-IV.6233.55.2013 19-07-2013 od 2013-07-19 do 2023-06-30 Prezydent Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212R4  363,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 242 instalacja do mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bojemskiego 15, 42-202 Częstochowa  14 000,00150390111

Młyn przemysłowy do przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

362/OS/2012 21-02-2012 od 2012-02-21 do 2022-02-20 Marszałek Województwa Śląskiego

O¦R-IV.6233.16.2015 23-03-2015 od 2015-03-23 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.43.2016 06-06-2017 od 2017-06-06 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.63.2014 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2023-01-31 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.64.2014 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.75.2015 04-02-2016 od 2016-02-04 do 2023-01-31 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.76.2015 09-03-2016 od 2016-03-09 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚ-IV.6233.20.2013 15-02-2013 od 2013-02-15 do 2023-01-31 Prezydent Częstochowy

OŚR-IV.6233.55.2013 19-07-2013 od 2013-07-19 do 2023-06-30 Prezydent Częstochowy
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150104R4  11 167,2080

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 243 instalacja do mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bojemskiego 15, 42-202 Częstochowa  7 000,00150390111

Młyn przemysłowy do przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

362/OS/2012 21-02-2012 od 2012-02-21 do 2022-02-20 Marszałek Województwa Śląskiego

O¦R-IV.6233.16.2015 23-03-2015 od 2015-03-23 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.43.2016 06-06-2017 od 2017-06-06 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.63.2014 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2023-01-31 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.64.2014 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.75.2015 04-02-2016 od 2016-02-04 do 2023-01-31 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.76.2015 09-03-2016 od 2016-03-09 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚ-IV.6233.20.2013 15-02-2013 od 2013-02-15 do 2023-01-31 Prezydent Częstochowy

OŚR-IV.6233.55.2013 19-07-2013 od 2013-07-19 do 2023-06-30 Prezydent Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  356,1340
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 244 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wolności 15/A, Piasek,  2 230,00150390810

Urządzenia ręczno-mechaniczne do demontażu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

323/OS/2014 19-02-2014 od 2014-02-19 do 2024-01-31 Marszałek Województwa Śląskiego

WOŚ.6233.2.2015 19-01-2015 od 2015-01-19 do 2024-12-31 Starosta Lubliniecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 573,0000

160106R12  55,5400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 245 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Prosta 88/90, Lubojenka, 42-209 

Częstochowa

 300 000,00150399135

Kruszenie w kruszarce szczękowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.67.2015.VIIA.Myk

.Rę.1

11-01-2016 od 2016-01-11 do 2026-01-07 Starosta Częstochowski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  12 128,0000

170181R5  390,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 246 instalacja do rozdrabniania mielenia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Srebrna 67, 42-200 Częstochowa  5,00150513223

młynki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.IV.6221.19.2011 24-08-2011 od 2011-08-24 do 2017-08-31

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160306R12  2,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 247 Instalacja rozdrabniania, mielenia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Srebrna 67, 42-200 Częstochowa  95,00150513223

Młynki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.IV.6221.19.2011 24-08-2011 od 2011-08-24 do 2017-08-31
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  52,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 248 Instalacja recyklingu poprzez obróbkę 

termiczną

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Srebrna 67, 42-200 Częstochowa  100,00150513223

Wtryskarki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.IV.6221.19.2011 24-08-2011 od 2011-08-24 do 2017-08-31

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  126,8560

160306R12  3,2520

191204R5  130,1080

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 249 Stacja demontażu 2

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 61, 42-274 

KONOPISKA

 400,00150521582

Aleksbud

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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2582/OS.2013 09-12-2013 od 2014-01-03 do 2023-11-30 Marszałek Województwa ¦l±skiego

O¦.6233.18.2012.VII.Kon.3

1

21-05-2012 od 2012-05-21 do 2022-05-21 Starosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  14,0250

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 250 Wytwórnia betonu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 61, 42-274 

KONOPISKA

 5 000,00150521582

Aleksbud

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2582/OS.2013 09-12-2013 od 2014-01-03 do 2023-11-30 Marszałek Województwa ¦l±skiego

O¦.6233.18.2012.VII.Kon.3

1

21-05-2012 od 2012-05-21 do 2022-05-21 Starosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  264,2260

160106R12  4,6850

100102R5  831,3000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 251 Stacja demontażu 1

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 61, 42-274 

KONOPISKA

 2 000,00150521582

Aleksbud

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2582/OS.2013 09-12-2013 od 2014-01-03 do 2023-11-30 Marszałek Województwa ¦l±skiego

O¦.6233.18.2012.VII.Kon.3

1

21-05-2012 od 2012-05-21 do 2022-05-21 Starosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  212,4510

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 252

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Odlewników , 42-202 Częstochowa150530581

Koparka z chwytakiem

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR-I.6233.14.2017 21-11-2017 od 2017-11-21 do 2027-10-31 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R12  1 600,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 253

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Odlewników , 42-202 Częstochowa150530581

Palnik gazowy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR-I.6233.14.2017 21-11-2017 od 2017-11-21 do 2027-10-31 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R12  800,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 254 Urządzenia do recyklingu tworzyw 

sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Różana 5/a, 42-208 Częstochowa  1 100,00150531043

Urządzenia do recyklingu tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦R-IV.6233.21.2014 26-05-2014 od 2014-05-26 do 2024-04-30 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  133,4350

150102R3  89,9680
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 255 mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przedmieście Przysieka 12, 42-230 

Koniecpol

 60 000,00150595008

recycler

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.92.2013.VIIa.Kon.

52

31-12-2013 od 2013-12-31 do 2013-12-31 Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020107R12  12 365,1800

030101R12  0,0000

150103R12  1 610,1500

170201R12  2 502,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 256 zakład mechanicznego przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OLSZTYŃSKA 1 A, BISKUPICE, 42-256 

OLSZTYN

 300,00150655199

Kruszarka młyn

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.107.2014.VIIa.OI.

8

23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-23 Starosta Częstochowski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120105R5  0,5500

191204R5  41,4170

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 257 przeszarnia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rolnicza 2/6, 42-274 Częstochowa  50,00150764623

linia do produkcji włóknin

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.78.2015/2016.XII

.Ko.12

05-02-2016 od 2016-02-05 do 2026-02-05 Straosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040221R12  13,3100

040222R12  11,4900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 258 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wolności 28, 42-287 Piasek  960,00150788569

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Cz.OS.GO.7221.11.2015 22-12-2015 od 2015-12-22 do 2020-12-30 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  517,5360

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 259 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. DICKENSA 3, 42-200 Częstochowa  1 000,00150856058

stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz.OS.GO.7221.3.2014 08-04-2014 od 2014-04-08 do 2024-04-08 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  18,2910

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 260 Węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gminna 42, 42-221 Częstochowa  30 000,00150872011

Wytwórnia mas i materiałów budowlanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦R-IV.6233.91/14 09-02-2015 od 2015-02-09 do 2024-01-31 Prezydent Miasta Częstochowy
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OŚR-IV.6221.30.2015 21-03-2016 od 2016-03-21 do 2026-02-28 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  235,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 261 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lubliniecka 21, Skrzydłowice,  2 000,00150902775

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1199/OS/2015 10-07-2015 od 2015-07-10 do 2020-06-30 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  446,0340

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 262 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów - wytop żeliwa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Tartakowa 31/33, 42-200 Częstochowa  19 000,00150910355

Żeliwiak

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR-V-6618/PZ/1/14/07 26-07-2007 od 2007-07-26 Wojewoda Śląski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  7 499,4100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 263 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Główna 5, Kłomnice,  1 600,00150910674

Kruszarka Weima

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.29.2013.Viia.Kł.

23

26-04-2013 od 2013-04-26 do 2023-04-26 Starosta Częstochowa

OS.6233.82.2013.VIIa.KŁ.

46

09-12-2013 od 2013-12-09 do 2023-12-09 Starosta Częstochowa

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191204R5  98,2910

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 264 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Główna 5, Kłomnice,  600,00150910674

Młyn Condux

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OS.6233.29.2013.Viia.Kł.

23

26-04-2013 od 2013-04-26 do 2023-04-26 Starosta Częstochowa

OS.6233.82.2013.VIIa.KŁ.

46

09-12-2013 od 2013-12-09 do 2023-12-09 Starosta Częstochowa

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R5  41,7750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 265 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Główna 5, Kłomnice,  1 000,00150910674

Młyn Sini

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.29.2013.Viia.Kł.

23

26-04-2013 od 2013-04-26 do 2023-04-26 Starosta Częstochowa

OS.6233.82.2013.VIIa.KŁ.

46

09-12-2013 od 2013-12-09 do 2023-12-09 Starosta Częstochowa

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191204R5  41,7750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 266 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Główna 5, Kłomnice,  300,00150910674

Wytłaczarka metalchem

4728



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.29.2013.Viia.Kł.

23

26-04-2013 od 2013-04-26 do 2023-04-26 Starosta Częstochowa

OS.6233.82.2013.VIIa.KŁ.

46

09-12-2013 od 2013-12-09 do 2023-12-09 Starosta Częstochowa

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160119R5  21,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 267 zakład mechanicznego przkształcania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MYSZKOWSKA 31, Koziegłówki, 42-350 

Koziegłowy

 2 000,00150913900

młyn

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6233.1.2015 30-11-2015 od 2015-11-30 do 2025-11-29 Starosta Myszkowski

OŚR.6233.51.2014 12-12-2014 od 2014-12-12 do 2024-12-11 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120105R3  62,3710
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 268 zakład mechanicznego przkształcania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MYSZKOWSKA 31, Koziegłówki, 42-350 

Koziegłowy

 500,00150913900

młyn

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6233.1.2015 30-11-2015 od 2015-11-30 do 2025-11-29 Starosta Myszkowski

OŚR.6233.51.2014 12-12-2014 od 2014-12-12 do 2024-12-11 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160119R3  12,0350

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 269 zakład mechanicznego przkształcania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MYSZKOWSKA 31, Koziegłówki, 42-350 

Koziegłowy

 2 000,00150913900

młyn

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6233.1.2015 30-11-2015 od 2015-11-30 do 2025-11-29 Starosta Myszkowski

OŚR.6233.51.2014 12-12-2014 od 2014-12-12 do 2024-12-11 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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150102R3  190,9870

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 270 zakład mechanicznego przkształcania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MYSZKOWSKA 31, Koziegłówki, 42-350 

Koziegłowy

 2 000,00150913900

młyn

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6233.1.2015 30-11-2015 od 2015-11-30 do 2025-11-29 Starosta Myszkowski

OŚR.6233.51.2014 12-12-2014 od 2014-12-12 do 2024-12-11 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  1 105,6060

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 271 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Karola Miarki 34D, 41-400 MYSŁOWICE  3 600,00150926907

Linia do granulacji typ PE 500-100

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.6221.42.2014.SS 17-11-2014 od 2014-11-17 do 2024-11-17 Prezydent Miasta Mysłowice

OS-I.6233.25.2015.SS 01-09-2014 od 2014-09-01 do 2024-12-30 Urząd Miasta Mysłowice

OS-I.6233.54.2014.SS 30-12-2014 od 2014-12-30 do 2024-12-30 Prezydent Miasta Mysłowice
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R5  953,0460

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 272 INSTALACJA DO BRYKIETOWANIA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Żyzna 13/G, 42-200 Częstochowa  15 000,00150941982

BRYKIECIARKA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦R-IV.6221.14.2016 16-08-2017 od 2017-08-16 do 2027-04-30 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR-IV.6221.2.2013 25-03-2013 od 2013-03-25 do 2023-02-28 Prezydent Częstochowy

OŚR-IV.6233.41.2013 22-05-2013 od 2013-05-22 do 2023-04-30 Prezydent Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100210R12  298,2000

120101R12  170,2000

120115R12  85,4100

120199R12  126,6500

191001R12  232,5700
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 273 INSTALACJA DO ROZDRABNIANIA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Żyzna 13/G, 42-200 Częstochowa  235 000,00150941982

MŁYNY KULOWE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦R-IV.6221.14.2016 16-08-2017 od 2017-08-16 do 2027-04-30 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR-IV.6221.2.2013 25-03-2013 od 2013-03-25 do 2023-02-28 Prezydent Częstochowy

OŚR-IV.6233.41.2013 22-05-2013 od 2013-05-22 do 2023-04-30 Prezydent Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100210R12  1 554,2300

100299R12  299,8700

120101R12  16 794,0880

120102R12  8 535,3730

120113R12  0,5500

120115R12  45,1200

120117R12  212,6000

120199R12  1 115,2500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 274 INSTALACJA DO CIĘCIA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Żyzna 13/G, 42-200 Częstochowa  500,00150941982

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦R-IV.6221.14.2016 16-08-2017 od 2017-08-16 do 2027-04-30 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR-IV.6221.2.2013 25-03-2013 od 2013-03-25 do 2023-02-28 Prezydent Częstochowy

OŚR-IV.6233.41.2013 22-05-2013 od 2013-05-22 do 2023-04-30 Prezydent Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R12  106,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 275 INSTALACJA DO PACZKOWANIA 

ZŁOMU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Żyzna 13/G, 42-200 Częstochowa  15 000,00150941982

PRASA BELUJˇCA (PACZKARKA)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦R-IV.6221.14.2016 16-08-2017 od 2017-08-16 do 2027-04-30 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR-IV.6221.2.2013 25-03-2013 od 2013-03-25 do 2023-02-28 Prezydent Częstochowy

OŚR-IV.6233.41.2013 22-05-2013 od 2013-05-22 do 2023-04-30 Prezydent Częstochowy
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150104R12  45,2650

160117R12  875,4820

170405R12  4 821,3000

170407R12  49,5700

191001R12  96,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 276 INSTALACJA DO PRZEPALANIA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Żyzna 13/G, 42-200 Częstochowa  80 000,00150941982

PRZEPALARNIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦R-IV.6221.14.2016 16-08-2017 od 2017-08-16 do 2027-04-30 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR-IV.6221.2.2013 25-03-2013 od 2013-03-25 do 2023-02-28 Prezydent Częstochowy

OŚR-IV.6233.41.2013 22-05-2013 od 2013-05-22 do 2023-04-30 Prezydent Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R12  33 272,6600
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 277 kruszarka, granulator

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kłobukowice 29, Kłobukowice, 42-244 

Mstów

 624,00150957925

Rozdrabniacz (kruszarka), zagęszczarka, młyn do 

tworzyw, wytłaczarka (granulator)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.89.2013.VIIa.Mst.

49

27-12-2013 od 2014-01-01 do 2024-01-01 Starosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  29,1840

120105R5  113,9820

150102R5  55,9440

160119R5  3,3100

191204R5  8,3800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 278 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przymiłowice 109, 42-256 Olsztyn  2 000,00150958758

Przetwarzanie kabli

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4736



1233/OS/2015 15-07-2015 od 2015-07-15 do 2020-07-14 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160214R12  0,8800

170407R12  66,7060

170411R12  6,4240

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 279 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Magazynowa 9B, 42-260 Kamienica 

Polska

 2 080,00150961565

Rozdrabniacz

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.75.2014.XII.Kp.3 24-11-2024 od 2014-11-24 do 2024-11-24 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.76.2014.XII.Kp.3 18-11-2014 od 2014-11-18 do 2024-11-18 Starosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160122R4  911,9720

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 280 Inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ¦w. Ojca Pio 52, Siedlec, 42-244 Mstów  500,00151008970

Instalacja do przerobu tworzyw sztucznych

4737



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.VII.7635/G-13/1/05 08-03-2005 od 2005-03-08 do 2015-12-31 Starosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  41,6200

120105R3  57,5600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 281 Oczyszczalnia ścieków

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Koksownicza 9, 42-523 Dąbrowa Górnicza  38 400,00151375208

Oczyszczalnia ścieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2488/OS/2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskioego

ŚR-III-6618/PZ/64/9/05 07-05-2005 od 2005-05-07 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

110105D9  33,6000

4738



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 282

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków  70 000,00151493882

Maszyna do cięcia i prostowania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6233.10.2016 12-08-2016 od 2016-08-31 do 2026-08-11 Starosta Myszkowski

OŚR.6233.9.2016 09-05-2016 od 2016-05-27 do 2026-05-08 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  29,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 283

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podkolejowa 1/5, 42-202 Częstochowa  1 450,00151503729

Instalacja do odzysku rozpuszczalników - destylacja 

próżniowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

993/OS/2015 11-06-2015 od 2015-06-11 do 2020-05-30 Marszałek Województwa

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4739



070104R2  1,5490

080117R2  11,8740

080312R2  214,2780

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 284 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mokra 372, Mokra, 42-120 MIEDŻNO  400,00151531217

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2024/OS/2015 23-11-2015 od 2015-11-23 do 2020-11-10 MARSZAŁEK WOJ.ŚLĄSKIEGO

CZ-OS-GO.7221.053.2014 23-11-2015 od 2015-11-23 do 2015-11-23 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  12,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 285 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mokra 372, Mokra, 42-120 MIEDŻNO  2 400,00151531217

Stacja demontażu 2

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2024/OS/2015 23-11-2015 od 2015-11-23 do 2020-11-10 MARSZAŁEK WOJ.ŚLĄSKIEGO

4740



CZ-OS-GO.7221.053.2014 23-11-2015 od 2015-11-23 do 2015-11-23 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  2 597,1080

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 286 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Hallera 8a, Częstochowa  10 816,00151571990

Zespół urządzeń do regranulacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦R-IV.6233.58.2014 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2024-09-30 Prezydent Miasta Częstochowy

O¦R-IV.6233.59.2014 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2024-09-30 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  447,6000

150102R3  600,5000

191204R3  73,3000

200139R3  1,4000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 287 termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Korfantego 31/35, 42-200 Częstochowa  80 000,00151572156

Instalacja do produkcji szkła

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.I.6223.18.2014 05-12-2014 od 2014-12-05 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101112R5  518,9800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 288 termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Korfantego 31/35, 42-200 Częstochowa  1 000,00151572156

Instalacja do produkcji szkła

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.I.6223.18.2014 05-12-2014 od 2014-12-05 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170202R5  15,8310

4742



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 289 Instalacja do mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków  100 000,00151628968

Instalacja do przetwarzania odpadów z 

wykorzystaniem urządzenia do przesiewania 

FINALY 393

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6233.19.2016 11-07-2016 od 2016-07-26 do 2026-07-10 Starosta Myszkowski

OŚR.6233.35.2015 18-01-2016 od 2016-02-12 do 2026-01-17 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100903R5  1 800,0000

100908R5  27 709,0000

170101R5  599,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 290 Linia do produkcji betonu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Strzelców Bytomskich 100, Radzionków  2 000,00151699550

Linia do produkcji betonu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.G.6233.39.2015 05-10-2015 od 2015-10-27 do 2025-08-31 Starosta Tarnogórski

4743



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  227,4200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 291 linia do produkcji szkła spienionego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Strzelców Bytomskich 100, Radzionków  9 200,00151699550

linia do produkcji szkła spienionego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.G.6233.39.2015 05-10-2015 od 2015-10-27 do 2025-08-31 Starosta Tarnogórski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150107R5  2 630,0100

191205R5  1 461,1200

191212R5  3 029,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 292 Kruszarka i przesiewacz wraz z 

taśmami

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bednorza , Piekary Śląskie  1 600 000,00151980197

Instalacja do odzysku

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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ERś.6233.28.2014 18-02-2015 od 2015-02-18 do 2025-01-31 Urząd Miasta Piekary Śląskie

ERś.7660-23/09 15-10-2009 od 2009-10-15 do 2019-09-30 Urząd Miasta Piekary Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100501R5  128 976,0000

100580R5  128 976,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 293 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sztormowa 11, 42-200 Częstochowa  225,00151995744

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

ekspoloatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

308/OS/2015 20-02-2015 od 2015-02-20 do 2020-02-20 Marszałek Województwa Śląskiego

OSR-IV.6233.85.2013 12-11-2013 od 2013-11-12 do 2023-10-31 Prezydent Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  233,4400

4745



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 294 Sortownia odpadów zmieszanych. 

Zakład mechanicznego przerobu 

odpadów.

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Słowackiego 92, 42-300 Myszków  14 250,00151997080

Segregowanie ręczne lub elektromagnesem. 

Zgniatanie i cięcie w prasonożycy. Przepalanie 

ręczne palnikiem gazowym.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6233.27.2013 04-10-2013 od 2013-10-04 do 2023-10-03 Starosta Myszkowski

OŚR.6233.9.2017 05-05-2017 od 2017-05-05 do 2027-05-04 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R12  190,0000

200140R12  15,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 295 instalacja mechaniczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Powstańców 81, 42-700 Lubliniec  2 000,00151999995

Kruszarka + młyn do tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.1.2.2013 24-12-2013 od 2014-01-08 do 2023-11-30 Starosta Lubliniecki

4746



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  3,0520

150102R5  23,3090

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 296 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. FABRYCZNA 2a, 42-660 KALETY  59 904,00152005672

Zakład mechanicznego przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6220.6.2017 22-06-2017 od 2017-06-22 do 2025-01-15 Starosta Tarnogórski

OŚR.6220.7.2017 14-12-2017 od 2017-12-14 do 2027-11-30 Starosta Tarnogórski

OŚR.G.19.2015 12-01-2016 od 2016-01-12 do 2025-01-15 Starosta Tarnogórski

OŚR.G.6220.20.2014 23-01-2015 od 2015-02-12 do 2025-01-15 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6220.9.2015 12-06-2015 od 2015-07-02 do 2025-01-15 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.69.2012 28-02-2013 od 2013-02-28 do 2023-01-31 Starosta Tarnogórski

OŚR.G.6233.89.2014 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2023-01-31 Starosta Tarnogórski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R12  87,4210

120103R12  25,6990

4747



120104R12  52,6860

120199R12  6,3710

160117R12  462,6550

160118R12  2 064,5140

160122R12  200,4380

160199R12  7,9900

160216R12  3 260,4220

160304R12  55,2460

170401R12  670,8210

170402R12  688,2070

170403R12  0,0500

170404R12  19,5210

170405R12  1 104,9960

170407R12  2 995,5460

170411R12  22 705,8260

191001R12  72,6100

191002R12  442,8390

191202R12  1 723,5780

191203R12  12 423,0430

191204R12  487,9080

191212R12  24,2000
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200140R12  620,3130

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 297 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. FABRYCZNA 2a, 42-660 KALETY  59 904,00152005672

Zakład mechanicznego przetwarzania odpadów - 

Instalacja nr 2

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6220.6.2017 22-06-2017 od 2017-06-22 do 2025-01-15 Starosta Tarnogórski

OŚR.6220.7.2017 14-12-2017 od 2017-12-14 do 2027-11-30 Starosta Tarnogórski

OŚR.G.19.2015 12-01-2016 od 2016-01-12 do 2025-01-15 Starosta Tarnogórski

OŚR.G.6220.20.2014 23-01-2015 od 2015-02-12 do 2025-01-15 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6220.9.2015 12-06-2015 od 2015-07-02 do 2025-01-15 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.69.2012 28-02-2013 od 2013-02-28 do 2023-01-31 Starosta Tarnogórski

OŚR.G.6233.89.2014 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2023-01-31 Starosta Tarnogórski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170411R3  2 562,5750

191203R4  23,4000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 298 Instalacja do wytopu stali

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kucelińska 22, 42-200 Częstochowa  1 050 000,00152074271

Konwertor elektryczny KONEL

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

¦R-V-6618/PZ/3/8/06/07 25-04-2007 od 2007-04-25 Wojewoda ¦l±ski

Cz.OS.WG.7628/4/09/10 25-03-2010 od 2010-03-25 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz-OS-GO.7221.006.2017 04-08-2017 od 2017-08-04 do 2027-07-20 Marszałek Woj. ¦l±skiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R4  101 015,3860

120102R4  5 022,7270

160117R4  15 889,6390

170405R4  313 885,3000

191001R4  197,9000

191202R4  40 291,8480

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 299 Instalacja do fermentacji osadów 

¶ciekowych, stacja odwadniania 

osadu

ul. Srebrna 172/188, 42-200 Częstochowa  200 000,00152082649

Sektor osadowo biogazowy przeróbki osadów 

ściekowych w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w 

Częstochowie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

128/OS/2014 23-01-2014 od 2014-01-23 do 2024-01-20 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R3  10 744,6700  605,7300

190809R3  648,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 300 Węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kucelińska 22, CZĘSTOCHOWA  3 000,00152115320

Wytwórnia materiałów budowlanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR-IV.6233.34.2016 18-04-2017 od 2017-04-18 do 2024-12-31 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  715,4400

100180R5  845,8000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 301 Instalacja do recyklingu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Prosta 78/80, 42-223 Lubojenka  60 000,00152116816

Wytwórnia mas bitumicznych Ammann

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦6233.70.2014.VIIa.Myk.

3

24-11-2014 od 2014-11-24 do 2024-11-24 Starostwo Powiatowe w Częstochowie

O¦6233.71.2014.VIIa.Myk.

4

05-11-2014 od 2014-11-05 do 2024-11-05 Starostwo Powiatowe w Częstochowie

OŚ.VII.7635/26/w/08 03-10-2008 od 2008-10-03 do 2018-03-31 Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R5  961,0700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 302 paczkarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 1 Maja 3, Blachownia,  1 300,00152124141

Instalacja do przerobu puszek aluminiowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.109.2014.VIIa.BI.

9

23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-23 Starosta Częstochowski

O¦.6233.111.2014.VIIa.BI.

11

23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-23 Starosta Częstochowski

4752



O¦.6233.112.2014.VIIa.BI1

2

26-01-2015 od 2015-01-26 do 2022-04-25 Starosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150104R5  255,6100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 303 młyny kultowe, sortownik

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 1 Maja 3, Blachownia,  14 000,00152124141

Instalacja do przerobu zgarów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.109.2014.VIIa.BI.

9

23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-23 Starosta Częstochowski

O¦.6233.111.2014.VIIa.BI.

11

23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-23 Starosta Częstochowski

O¦.6233.112.2014.VIIa.BI1

2

26-01-2015 od 2015-01-26 do 2022-04-25 Starosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100316R4  281,9880

101003R4  226,3000

4753



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 304 mechaniczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 1 Maja 3, Blachownia,  1 000,00152124141

Kruszarka dwuwałowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.109.2014.VIIa.BI.

9

23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-23 Starosta Częstochowski

O¦.6233.111.2014.VIIa.BI.

11

23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-23 Starosta Częstochowski

O¦.6233.112.2014.VIIa.BI1

2

26-01-2015 od 2015-01-26 do 2022-04-25 Starosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170402R4  220,7410

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 305 mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 1 Maja 3, Blachownia,  5 000,00152124141

Kruszarka dwuwałowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.109.2014.VIIa.BI.

9

23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-23 Starosta Częstochowski

O¦.6233.111.2014.VIIa.BI.

11

23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-23 Starosta Częstochowski

4754



O¦.6233.112.2014.VIIa.BI1

2

26-01-2015 od 2015-01-26 do 2022-04-25 Starosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191203R4  1 475,1140

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 306 rozdrabnianie, zagęszczaniie, 

wytwarzanie, przemiał

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Malownicza 30, 42-204 Częstochowa  2 000,00152126690

młynki nożowe, zagęszczarki, wyciskarki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OSR-IV.6233.2013 23-01-2014 od 2014-01-23 do 2023-12-31 Prezydent Miasta Częstochowy

OSR-IV.6233.93/2013 23-01-2014 od 2014-01-23 do 2023-12-31 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  25,4000

120105R3  333,9660

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 307 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wieluńska 3/5, 42-110 Popów  900,00152157070

Stacja demontażu pojazdów

4755



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2373/OS/2011 25-11-2014 od 2014-11-25 do 2024-11-20 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  35,3300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 308

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Armii Krajowej 75, 42-360 Poraj  3 328,00152172312

Zakład Przetwarzania Odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6233.11.2014 08-04-2014 od 2014-04-08 do 2024-04-07 Starosta Myszkowski

OŚR.6233.15.2014 13-05-2014 od 2014-05-13 do 2024-05-12 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160118R4  9,1000

160122R4  0,1000

160216R4  52,4000

170411R4  351,5000

4756



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 309 produkcja wibroprasowanych wyrobów 

betonowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Łąkowa 26, Racibórz,  100 000,00180188969

Linia technologiczna HESS

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SE.III.6220.1.2014 23-07-2014 od 2014-07-23 do 2022-07-22 Starosta Raciborski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  3 766,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 310 produkcja wibroprasowanych wyrobów 

betonowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Reja , Fugasówka,  200 000,00180188969

Linie Technologiczne Hess,Omag

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROII.6220.002.2014.BS 08-08-2014 od 2014-08-08 do 2024-08-07 Starosta Zawierciański

ROII.6233.028.2014.BS 11-08-2014 od 2014-08-11 do 2024-08-10 Starosta Zawierciański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  7 306,7000

4757



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 311 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków  1 900,00240020413

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1712/OS/2015 29-09-2015 od 2015-09-29 do 2020-09-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.6233.41.2014 10-11-2014 od 2014-11-10 do 2024-11-09 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  221,7770

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 312 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PODKOLEJOWA 45, 42-202 

CZĘSTOCHOWA

 2 000,00240022470

Instalacja do produkcji czyściwa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦R-IV.6233.67.2014 19-12-2014 od 2014-12-19 do 2024-11-30 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4758



200111R3  159,8210

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 313 instalacja przeróbcza w stacji 

przeróbki i wzbogacania urobku

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sulińskiego 2, 43-600 Jaworzno  1 000 000,00240033634

Kompleks przeróbczy - rejon "Sobieski"

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

150/OS/2012 18-01-2012 od 2012-01-18 Marszałek Województwa Śląskiego

1872/OS/2015 20-10-2015 od 2015-10-20 do 2019-08-03 Marszałek Województwa Śląskiego

2554/OS/2009 04-08-2009 od 2009-08-04 do 2019-08-03 Marszałek województwa Śląskiego

2772/OS/2012 18-01-2012 od 2012-01-18 do 2019-08-03 Marszałek Województwa Śląskiego

2933/OS/2010 15-07-2009 od 2009-07-15 do 2019-08-03 Marszałek województwa Śląskiego

3220/OS/2011 31-10-2011 od 2011-10-31 do 2021-04-25 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-ŚR.6233.22.2014 17-04-2015 od 2015-04-17 do 2026-01-24 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6233.25.2014 01-12-2014 od 2014-12-01 do 2025-01-24 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6233.31.2016 13-09-2016 od 2016-09-13 do 2019-09-13 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-ŚR.6233.7.2015 18-03-2015 od 2015-03-18 do 2026-01-24 Prezydent Miasta Jaworzna

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010412R12  432 681,0000

4759



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 314 instalacja do produkcji mieszanek i 

spoiw

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sulińskiego 2, 43-600 Jaworzno  448 000,00240033634

Mobilna instalacja do odzysku odpadów - rejon 

"Sobieski"

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

150/OS/2012 18-01-2012 od 2012-01-18 Marszałek Województwa Śląskiego

1872/OS/2015 20-10-2015 od 2015-10-20 do 2019-08-03 Marszałek Województwa Śląskiego

2554/OS/2009 04-08-2009 od 2009-08-04 do 2019-08-03 Marszałek województwa Śląskiego

2772/OS/2012 18-01-2012 od 2012-01-18 do 2019-08-03 Marszałek Województwa Śląskiego

2933/OS/2010 15-07-2009 od 2009-07-15 do 2019-08-03 Marszałek województwa Śląskiego

3220/OS/2011 31-10-2011 od 2011-10-31 do 2021-04-25 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-ŚR.6233.22.2014 17-04-2015 od 2015-04-17 do 2026-01-24 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6233.25.2014 01-12-2014 od 2014-12-01 do 2025-01-24 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6233.31.2016 13-09-2016 od 2016-09-13 do 2019-09-13 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-ŚR.6233.7.2015 18-03-2015 od 2015-03-18 do 2026-01-24 Prezydent Miasta Jaworzna

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100182R12  3 415,0000

4760



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 315 podsadzka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sulińskiego 2, 43-600 Jaworzno  80 000,00240033634

Podsadzkownia przy szybie "Helena" i "Leopold" - 

zbiorniki podsadzkowe

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

150/OS/2012 18-01-2012 od 2012-01-18 Marszałek Województwa Śląskiego

1872/OS/2015 20-10-2015 od 2015-10-20 do 2019-08-03 Marszałek Województwa Śląskiego

2554/OS/2009 04-08-2009 od 2009-08-04 do 2019-08-03 Marszałek województwa Śląskiego

2772/OS/2012 18-01-2012 od 2012-01-18 do 2019-08-03 Marszałek Województwa Śląskiego

2933/OS/2010 15-07-2009 od 2009-07-15 do 2019-08-03 Marszałek województwa Śląskiego

3220/OS/2011 31-10-2011 od 2011-10-31 do 2021-04-25 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-ŚR.6233.22.2014 17-04-2015 od 2015-04-17 do 2026-01-24 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6233.25.2014 01-12-2014 od 2014-12-01 do 2025-01-24 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6233.31.2016 13-09-2016 od 2016-09-13 do 2019-09-13 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-ŚR.6233.7.2015 18-03-2015 od 2015-03-18 do 2026-01-24 Prezydent Miasta Jaworzna

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4761



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 316 Instalacja do recyklingu tworzyw 

sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krakowska 80, Częstochowa,  3 600,00240065982

Kruszarka Linder/Granularka Artec

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.IV.6233.60.2012 18-01-2013 od 2013-01-18 do 2022-12-31 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  10,4950

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 317 Zakład Mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podleska 6, Tychy  100 000,00240092980

Proste narzędzia stolarskie, piły, gwoździarki itp

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

29/2014 24-04-2014 od 2014-04-24 do 2024-04-24 Prezydent M. Tychy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150105R3  1 234,0000

4762



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 318 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podleska 6, Tychy  100 000,00240092980

Spawarki, narzędzia ślusarskie, młotki, szlifierki itp.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

29/2014 24-04-2014 od 2014-04-24 do 2024-04-24 Prezydent M. Tychy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 319 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Grzybowa 62/64, 42-609 Tarnowskie Góry  3 000,00240098378

Zespół mielenia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.G.6233.21.2015 28-04-2015 od 2015-04-28 do 2024-07-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.51.2014 10-09-2014 od 2014-09-10 do 2024-08-31 Starosta Tarnogórski

OŚR.G.6233.62.2014 06-10-2014 od 2014-10-06 do 2024-07-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.65.2014 03-11-2014 od 2014-11-03 do 2024-08-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

4763



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  126,7900

191204R3  3 066,9000

191212R3  15,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 320 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Grzybowa 62/64, 42-609 Tarnowskie Góry  18 000,00240098378

Zespół urządzeń do przesiewania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.G.6233.21.2015 28-04-2015 od 2015-04-28 do 2024-07-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.51.2014 10-09-2014 od 2014-09-10 do 2024-08-31 Starosta Tarnogórski

OŚR.G.6233.62.2014 06-10-2014 od 2014-10-06 do 2024-07-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.65.2014 03-11-2014 od 2014-11-03 do 2024-08-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190401R5  4 009,8400

4764



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 321 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Poniatowskiego 129, 42-440 Ogrodzieniec  2 300,00240109656

stacja demontażu pojazdow EKO-R

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR-II-6620-22/91/2/06 27-09-2006 od 2006-09-27 do 2016-09-27 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  309,0290

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 322 instalacja do regeneracji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Grunwaldzka 5, 34-330 Żywiec  11 096,00240121640

Stacja regeneracji HCl

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

958/OS/2014 15-05-2014 od 2014-05-15 do 2024-05-11 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-IV-6618/9/06 23-03-2007 od 2007-03-23 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4765



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 323 instalacja fizyczno-chemicznego 

przetwarzania odpadow

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Grunwaldzka 5, 34-330 Żywiec  1 800,00240121640

stacja rozbijania emulsji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

958/OS/2014 15-05-2014 od 2014-05-15 do 2024-05-11 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-IV-6618/9/06 23-03-2007 od 2007-03-23 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120109R12  105,7010

130507R12  5,5600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 324 Linia technologiczna: ładowarka, 

przesiewacz wibracyjny, taśmociągi 

kruszarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne  60 000,00240175417

Linia technologiczna: ładowarka, przesiewacz 

wibracyjny, taśmociągi kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6233.19.2015.JK 30-03-2015 od 2015-03-30 do 2025-03-30 Starosta Mikołowski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

108001R12  1 072,6200

108099R12  2 580,0200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 325 t-60

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Handlowa 2/3, ZABRZE  220,00240188147

Granulator

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2181/OS/2013 09-10-2013 od 2013-10-09 do 2023-10-08 Marszałek Województwa ¦l±skiego

E/15-2017 09-10-2013 od 2013-10-09 do 2023-10-08 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  200,1600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 326 Młyny kulowe, gilotynokruszarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 1-ego Maja , 42-290 Blachownia  5 000,00240239293

Linia Przetworzenia zgarów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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O¦.6233.20.2012.VIIa.B1.3

5

01-07-2012 od 2012-07-01 do 2022-07-01 Starosta Częstochowski

O¦.6233.88.2014.VIIa.B1.5 09-01-2015 od 2015-01-09 do 2025-01-09 Starosta Częstochowski

O¦.6233.89.2014.VIIa.B1.6 12-01-2015 od 2015-01-12 do 2025-01-12 Starosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101003R5  1 099,0000

170405R5  241,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 327 zakład mechanicznego przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Laryska 21, 41-400 MYSŁOWICE  40 000,00240254045

Instalacja wytwarzania produktów użytkowych 

(mieszanek budowlanych)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS_I.6233.4.2016.AK 08-02-2016 od 2016-02-08 do 2026-02-08 Prezydent Miasta Mysłowice

OS-I.6233.4.2016.AK 16-01-2017 od 2017-01-16 do 2026-02-08 Prezydent Miasta Mysłowice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R12  295,7800

100182R12  5 666,6600
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 328 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Oskara Kolberga 65, 44-251 Rybnik  158 400,00240259723

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

856/OS/2016 02-05-2016 od 2016-05-02 do 3000-01-01 Marszałek Województwa Śląskiego

Ek-I.6221.5.2012 23-04-2012 od 2012-04-23 do 2020-03-17 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.13.2016 26-07-2016 od 2016-07-26 do 2026-07-25 Prezydent Miasta Rybnika

EK-I.6233.13.2016 30-11-2017 od 2017-11-30 do 2026-07-25 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.24.2015 13-01-2016 od 2016-01-23 do 2016-01-22 Prezydent Miasta Rybnika

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191211D8  18 912,9000

070213R12  53,7000

070299R12  30,0000

100101R12  136,2000

150101R12  853,5000

150102R12  3 525,8000

150106R12  525,7000
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170107R12  1 096,0000

170201R12  151,3000

170203R12  5,1000

170904R12  5 486,2000

200101R12  92,3000

200102R12  20,6000

200110R12  4,7000

200139R12  55,9000

200140R12  0,5000

200199R12  12 723,9000

200301R12  44 990,8000

200302R12  354,6000

200303R12  66,7000

200306R12  117,0000  1,9000

200307R12  4 738,1000

020103R3  12,6000

200108R3  51,3000

200201R3  3 580,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 329 Zakład mechanicznegoprzetwarzania 

odpadów

ul. Nowa 28 G, 44-352 Czyżowice  4 000,00240265480

Kruszarka wyrobów betonowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.10.2013 25-10-2013 od 2013-10-25 do 2023-10-25 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

WOŚ.6233.59.2014 09-01-2015 od 2015-01-09 do 2025-01-09 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101306R12  25,5000

101314R12  492,0000

101382R12  783,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 330 Zakład mechanicznegoprzetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nowa 28 G, 44-352 Czyżowice  4 000,00240265480

Linia produkcyjna typu HESS

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.10.2013 25-10-2013 od 2013-10-25 do 2023-10-25 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

WOŚ.6233.59.2014 09-01-2015 od 2015-01-09 do 2025-01-09 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R11  185,7000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 331 Zakład mechanicznegoprzetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nowa 28 G, 44-352 Czyżowice  12 000,00240265480

Linia produkcyjna typu MASA AG

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.10.2013 25-10-2013 od 2013-10-25 do 2023-10-25 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

WOŚ.6233.59.2014 09-01-2015 od 2015-01-09 do 2025-01-09 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R11  292,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 332 Urządzenie sortujące

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chopina 94, 43-100 Jaworzno  8 760,00240316190

Instalacja do mechanicznego przetwarzania 

odpadów tworzyw sztucznych oparta o skaner 

optyczny firmy TITECH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.ŚR-7661/20/10/2010 24-05-2010 od 2010-05-24 do 2020-05-20 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6221.11.2015 04-11-2015 od 2015-11-04 do 2024-06-13 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6221.3.2014 13-06-2014 od 2014-06-13 do 2024-06-13 Prezydent Miasta Jaworzno
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  5 015,7000

150106R12  2 251,4000

191201R12  147,6000

191204R12  4 865,7000

191210R12  8 563,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 333 Instalacja do odzysku metali 

żelaznych, nieżelaznych i 

balastowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chopina 94, 43-100 Jaworzno  50 000,00240316190

Instalacja do przesiewania (odzysku) odpadów 

balastowych zawierających frakcje metaliczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.ŚR-7661/20/10/2010 24-05-2010 od 2010-05-24 do 2020-05-20 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6221.11.2015 04-11-2015 od 2015-11-04 do 2024-06-13 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6221.3.2014 13-06-2014 od 2014-06-13 do 2024-06-13 Prezydent Miasta Jaworzno

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  3 477,5000

191212R12  6 741,9000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 334 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chopina 94, 43-100 Jaworzno  10 000,00240316190

Instalacja do przetwarzania (odzysku odpadów 

tworzyw sztucznych PS)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.ŚR-7661/20/10/2010 24-05-2010 od 2010-05-24 do 2020-05-20 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6221.11.2015 04-11-2015 od 2015-11-04 do 2024-06-13 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6221.3.2014 13-06-2014 od 2014-06-13 do 2024-06-13 Prezydent Miasta Jaworzno

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R12  3,3000

070213R12  343,0000

150102R12  561,2000

191204R12  2 882,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 335 Instalacja do recyklingu 

odpadówopakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chopina 94, 43-100 Jaworzno  10 000,00240316190

Instalacja do przetwarzania (odzysku) odpadów 

tworzyw sztucznych PP i PE
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.ŚR-7661/20/10/2010 24-05-2010 od 2010-05-24 do 2020-05-20 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6221.11.2015 04-11-2015 od 2015-11-04 do 2024-06-13 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6221.3.2014 13-06-2014 od 2014-06-13 do 2024-06-13 Prezydent Miasta Jaworzno

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  638,6000

150102R12  39,4000

191204R12  2 932,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 336 Instalacja do recyklingu tworzyw 

sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chopina 94, 43-100 Jaworzno  20 000,00240316190

Instalacja do regranulacji tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.ŚR-7661/20/10/2010 24-05-2010 od 2010-05-24 do 2020-05-20 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6221.11.2015 04-11-2015 od 2015-11-04 do 2024-06-13 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6221.3.2014 13-06-2014 od 2014-06-13 do 2024-06-13 Prezydent Miasta Jaworzno

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4775



191204R3  2 350,5200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 337 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. STANISŁAWA STASZICA 171, 41-250 

CZELADŹ

 450,00240316651

Obróbka mechaniczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSiL.6233.0063.2016 27-03-2017 od 2017-03-27 do 2027-03-26 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  1,8000

170402R4  0,2000

170405R4  10,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 338 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała  6 000,00240342909

Maszyna brykietująca STANSZ STAB2/JUMBO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-OD.6221.4.2017.BA 28-04-2017 od 2017-05-01 do 2027-04-30 Prezydent Miasta Bielska-Białej

OS-OD.6233.25.2013.BA 26-08-2013 od 2013-08-26 do 2023-07-31 Urząd Miasta Bielsko Biała
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R12  2 874,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 339 inna- węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Budowlana 4, 41-100 Siemianowice 

Śląskie

 10 000,00240372796

MST 3000

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

44/06 24-10-2006 od 2006-10-24 do 2016-10-23 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  2 697,9400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 340 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CHEŁMSKA 140, CHEŁM ŚLĄSKI  1 300,00240452851

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-GO.7221.00117.2014 06-11-2014 od 2014-11-06 do 2024-10-28 Marszałek Województwa Śląskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  3 669,0810

160106R12  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 341 Mechaniczna obróbka żużli i popiołu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pawła 44, Ruda Śląska,  100 000,00240452911

Instalacja do obróbki żużli i popiołu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1035/OS/2017 30-03-2017 od 2017-03-30 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1324/OS/2017 27-04-2017 od 2017-04-27 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KO.6223.1.2016 30-06-2017 od 2017-06-30 PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

KO.6233.3.2016 20-03-2017 od 2017-03-20 do 2027-03-20 PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100501R12  393 400,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 342 instalacja do regeneracji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zawadzkiego 1, Krupski Młyn  32 400,00240484673

Instalacja do denitracji kwasów ponitracyjnych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1863/OS/2013 14-08-2013 od 2013-08-14 do 2023-08-14 Marszałek Województwa Śląskiego

2772/OS/2014 02-12-2014 od 2014-12-02 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070708R6  19 711,0880

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 343 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wiejska , 41-503 Chorzów  1 890,00240498994

KAZMET Adrian Kazmierz

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2113/OS/2013 30-09-2013 od 2013-09-30 do 2023-09-23 Marszałek Województwa Śląskiego

OS 6233.5.9.2017.MR 04-09-2017 od 2017-09-04 do 2027-09-04 Prezydent Miasta Chorzów

OS-6233/37/D/2015/2016/

AK

25-02-2016 od 2016-02-25 do 2026-02-28 Prezydent Miasta Chorzów

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  587,0900
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 344 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kopernika 11, 42-300 Myszków  300,00240522669

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2303/OS/2015 30-12-2015 od 2015-12-30 do 2025-12-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR..6233.24.2016 13-10-2016 od 2016-10-13 do 2026-10-12 Starosta Myszkowski

OŚR.6233.60.2014 12-01-2015 od 2015-01-12 do 2025-12-18 Starosta Myszkowski

OŚR/7647/66/07 12-02-2008 od 2008-02-12 do 2018-02-12 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  144,8120

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 345

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Żelazna 63, 42-400 Zawiercie  500,00240529370

piece elektryczne do topienia stopów żelaza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROII.6233.037.2014.BS 20-11-2014 od 2014-11-20 do 2024-11-19 Starosta Zawierciańśki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R4  59,3820

170405R4  92,4500

191201R4  84,4040

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 346 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Borowikowa 1, 43-215 Jankowice  16 000,00240537116

Benninghoven Concept TBA 2000 U-C

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO.IV.7644.O-112/09 08-07-2010 od 2010-07-08 do 2020-07-07 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R5  3 412,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 347 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mikołowska 52, 41-400 Mysłowice  2 500,00240543393

KA-MA S.C. Wioleta Mardyło, Tomasz Mardyło

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OS.GO.7221.00078.2013 06-03-2014 od 2014-03-06 do 2024-03-04 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-I.6233.3.2014.BG 10-04-2014 od 2014-04-10 do 2024-04-10 Prezydent Miasta Mysłowice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  2 084,1080

160106R12  29,1910

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 348 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wyzwolenia 491A, 43-374 Buczkowice  200,00240555019

Zakład mechanicznego przetwarzania odpadów.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R3  84,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 349 inna (mechaniczno chemiczny oraz 

filtr próżniowy)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stalmacha 8, 41-100 Siemianowice 

Śląskie

 4 500,00240555870

Stacja neutralizacji
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.7628/60/3/09 22-01-2009 od 2009-01-22 do 2019-01-22 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

110105D9  52,0000

110106D9  69,0000

110111D9  20,0000

160506D9  0,0820

070180R12  109,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 350 Zakład mech. przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krakowska 80,  2 400,00240661336

Linia tech. do odzysku odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦R-IV.6233.9.2014 07-03-2014 od 2014-03-07 do 2023-04-30 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR-iv.6233.26.2013 20-05-2013 od 2013-05-20 do 2023-04-30 Prezydent Miasta Częstochowy

RO¦.6233.15.2016.III 16-05-2016 od 2016-05-16 do 2026-05-16 Starosta Kłobucki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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170401R12  2,5420

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 351 Zakład mech. przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krakowska 80,  2 400,00240661336

Linia tech. do odzysku odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦R-IV.6233.9.2014 07-03-2014 od 2014-03-07 do 2023-04-30 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR-iv.6233.26.2013 20-05-2013 od 2013-05-20 do 2023-04-30 Prezydent Miasta Częstochowy

RO¦.6233.15.2016.III 16-05-2016 od 2016-05-16 do 2026-05-16 Starosta Kłobucki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170411R4  7,6300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 352 Zakład mech. przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krakowska 80,  2 400,00240661336

Linia tech. do odzysku odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦R-IV.6233.9.2014 07-03-2014 od 2014-03-07 do 2023-04-30 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR-iv.6233.26.2013 20-05-2013 od 2013-05-20 do 2023-04-30 Prezydent Miasta Częstochowy
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RO¦.6233.15.2016.III 16-05-2016 od 2016-05-16 do 2026-05-16 Starosta Kłobucki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  28,1800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 353 Zakład mech. przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krakowska 80,  2 400,00240661336

Linia tech. do odzysku odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦R-IV.6233.9.2014 07-03-2014 od 2014-03-07 do 2023-04-30 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR-iv.6233.26.2013 20-05-2013 od 2013-05-20 do 2023-04-30 Prezydent Miasta Częstochowy

RO¦.6233.15.2016.III 16-05-2016 od 2016-05-16 do 2026-05-16 Starosta Kłobucki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160118R12  3,1190

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 354 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wolności 100, 42-674 ZBROSŁAWICE  2 310,00240674184

Instalacja przetwarzania odpadów z tworzyw 

sztucznych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.G.6233.58.2015 21-12-2015 od 2016-01-12 do 2024-04-01 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.59.2015 21-12-2015 od 2016-01-05 do 2024-04-01 Starosta Tarnogórski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  40,1540

150102R3  246,8250

160119R3  39,2050

191204R3  4,1200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 355 Krusząco-separujęca

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. pl. Wolności 19, 44-20 Rybnik  300 000,00240680977

Węzeł Drzymały

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Ek.-I. 6233.11.2013 17-04-2013 od 2013-04-17 do 2023-04-16 Prezydent Miasta Rybnik

Ek.-I. 6233.15.2014 25-04-2014 od 2014-04-25 do 2024-08-24 Prezydent Miasta Rybnik

Ek.-I. 6233.31.2013 29-08-2013 od 2013-08-29 do 2023-08-28 Prezydent Miasta Rybnika

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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100101R5  42 984,7600

170101R5  0,0000

170107R5  258,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 356 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Raciborska 62, 44-362 Bełsznica  18 000,00240724114

Instalacja przetwarzania odpadów przemysłowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.2.2017 25-04-2017 od 2017-04-25 do 2027-04-25 Starosta Wodzisławski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101201R5  21,7600

101203R5  321,4190

101208R5  267,1300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 357 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. BERNARDA ŚWIERCZYNY 54, 41-400 

MYSŁOWICE

 1 770,00240763574

FHPU DAMAR Żaneta Hrapkowicz

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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689/OS/2014 28-03-2014 od 2014-03-28 do 2024-03-27 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-I.6233.32.2013.SS 24-09-2013 od 2013-09-24 do 2023-09-24 Urząd Miasta Mysłowice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 573,6850

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 358 destylacja próżniowa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kollmanna 2, Chorzów  600,00240808911

Instalacja do produkcji mieszaniny wysoce 

oczyszczonego destylatu z produktami pierwotnymi

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

813/OS/2018 08-03-2018 od 2018-03-08 do 2028-03-07 Marszałek Województwa Śląskiego

OS 6233.21.5.2017.MR 03-08-2017 od 2017-08-03 do 2025-06-30 Prezydent Miasta Chorzów

OS.6233/17/D2015/AK 02-07-2015 od 2015-07-02 do 2025-06-30 Urząd Miasta Chorzów

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111R2  11,4240

080115R2  18,5820

080117R2  17,6920

080118R2  4,7580
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080312R2  45,0260

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 359 Instalacja do produkcji spoiw 

minerlanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. BOCZNA 6, 44-240 Żory  474 500,00240875920

Instalacja do produkcji spoiw minerlanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IS.6223.11.2014.DS 30-06-2015 od 2015-06-30 Prezydent Miasta Żory

IS.6233.16.2015.EW 12-08-2015 od 2015-08-12 do 2025-08-12 Prezydent Miasta Żory

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  3 068,9000

100182R5  22 612,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 360 Wytwórnia Mas Bitumicznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice  19 000,00240877088

Wytwórnia Mas Bitumicznych Magnum oraz Giat

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR-665/2014 12-09-2014 od 2014-09-12 do 2024-08-31 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-76600/25/09 08-06-2009 od 2009-06-08 do 2019-05-31 Prezydent Miasta Gliwice
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ŚR-76600/58/2011 01-12-2011 od 2011-12-01 do 2021-11-30 Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R5  5 709,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 361

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŁABĘDZKA 54, ŁANY WIELKIE, 44-153 

SOŚNICOWICE

 30 000,00240898699

biogazownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.00007.2014 28-07-2015 od 2015-07-28 do 2025-08-19 Starosta gliwicki

WOŚ.6220.00017.2017 02-08-2017 od 2017-08-02 do 2025-08-19 Starosta gliwicki

WOŚ.6220.00037.2015 20-01-2016 od 2016-01-20 do 2025-08-19 Starosta gliwicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020106R3  12 774,0000

020304R3  94,9000

020380R3  13 227,5000

020601R3  117,9000

020780R3  7 733,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 362 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kolejowa 3, 41-503 Chorzów  6 120,00240929299

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

514/OS/2014 13-03-2014 od 2014-03-13 do 2024-03-10 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  103,9240

160106R12  8,1070

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 363 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sobieskiego 462, 43-382 Bielsko-Biała  3 094,00240985369

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB-OS-GO.7221.00022.2

014

29-10-2014 od 2014-10-29 do 2024-10-09 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  9,9200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 364 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sobieskiego 462, 43-382 Bielsko-Biała  50,00240985369

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB-OS-GO.7221.00022.2

014

29-10-2014 od 2014-10-29 do 2024-10-09 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160107R12  0,1960

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 365 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sobieskiego 462, 43-382 Bielsko-Biała  100,00240985369

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB-OS-GO.7221.00022.2

014

29-10-2014 od 2014-10-29 do 2024-10-09 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160116R12  0,9270
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 366 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sobieskiego 462, 43-382 Bielsko-Biała  3 094,00240985369

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB-OS-GO.7221.00022.2

014

29-10-2014 od 2014-10-29 do 2024-10-09 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  663,8280

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 367 Betoniarnia Silosy magazynujące

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stolarska 2, 34-300 Żywiec  2 000,00241011570

Inna instalacja

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6224.10.2011 29-12-2009 od 2009-12-29 do 2021-12-31 Starostwo Powiatowe w Żywcu

WOŚ.7644/O/17/09 20-03-2009 od 2009-03-20 do 2019-03-31 Starostwo Powiatowe w Żywcu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R12  1 942,7600
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 368 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski  100 000,00241024991

Kruszarka RM-60

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.13.2014 20-03-2015 od 2015-03-20 do 2025-03-20 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

WOŚ.6233.63.2014 20-03-2015 od 2015-03-20 do 2025-03-20 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  375,0000

170181R5  678,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 369 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kleszczowska 36, 44-240 ŻORY  10 040,00241070488

Hala demontażowo - magazynoawa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

511/OS/14-OS-GO7221.0

0001.2014

13-03-2014 od 2014-03-13 do 2024-03-10 Marszałek Województwa Śląskiego

IS.6233.2.2014.EW 01-04-2014 od 2014-04-01 do 2024-04-01 Prezydent Miasta Żory
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160214R12  112,9810

160216R12  0,0160

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 370 Zakład produkcji paliw alternatywnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kleszczowska 36, 44-240 ŻORY  12 048,00241070488

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

511/OS/14-OS-GO7221.0

0001.2014

13-03-2014 od 2014-03-13 do 2024-03-10 Marszałek Województwa Śląskiego

IS.6233.2.2014.EW 01-04-2014 od 2014-04-01 do 2024-04-01 Prezydent Miasta Żory

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040222R12  14,2400

070280R12  355,4000

070299R12  253,8310

150101R12  23,8400

150102R12  2 000,0000

150103R12  7,8000
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150106R12  13,0800

160103R12  2,6200

160122R12  10,9800

191204R12  9 159,2300

191207R12  2,0900

191208R12  156,7500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 371 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CHEMICZNA 6, 42-520 DĄBROWA 

GÓRNICZA

 30 000,00241082008

Instalacja przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.3.37.2014.WO 22-01-2015 od 2015-01-22 do 2025-01-22 Prezydent M. Dąbrowa Górnicza

WER.6233.3.37.2014.WO 27-04-2015 od 2015-04-27 do 2025-12-22 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6233.3.37.2014.WO 04-09-2015 od 2015-09-04 do 2025-01-22 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.2.2016.AW 23-02-2016 od 2016-02-23 do 2025-06-18 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.5.2015.AW 18-06-2015 od 2015-06-18 do 2025-06-18 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R12  23,8600
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 372 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 30, 

41-503 Chorzów

 175 000,00241093450

Instalacja mieszania na terenie Elektrociepłowni 

CEZ Chorzów S.A. w Chorzowie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

20/2014 02-10-2014 od 2015-01-23 do 2019-03-31 Prezydent Miasta Chorzów

OS-6233/25/D/2015/AK 15-12-2015 od 2015-12-15 do 2025-12-31 Urząd Miasta Chorzów

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100124R5  68 632,3100

100182R5  17 158,0700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 373 Piec odlewniczy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KŁOBUCKA 63, GRUSZEWNIA, 42-125 

KAMYK

 4 000,00241096051

Piec odlewniczy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO¦.6233.21.2015.III 31-12-2015 od 2015-12-31 do 2025-12-31 Starosta Kłobucki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  1 594,4800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 374 Zakład mechanicznego przetwarznia 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krakowska 80/40, 42-200 Częstochowa  1 400,00241097487

Instalacja do granulacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OSR-IV.6233.8.2015 03-03-2015 od 2015-03-03 do 2024-05-31 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120105R5  36,7900

150102R5  748,0900

191204R5  20,0600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 375 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Regera 81, 43-300 Bielsko-Biała  7 775,00241143307

Sky Recycling System Sp. z o.o.-magazyny
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB-OS-GO.7221.00039.2

014

02-03-2015 od 2015-03-02 do 2020-02-16 Marszałek Województwa Śląskiego

BB-OS-GO.7221.19.2017 12-01-2018 od 2018-01-12 do 2020-02-16 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160214R12  58,6650

200136R12  740,2710

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 376 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Miechowska 6, 42-439 Żarnowiec  3 100,00241174236

Rozdrabniacz MING LEE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROII.6223.013.2015.BS 05-02-2014 od 2014-02-05 do 2024-02-04 Starosta Zawierciański

ROII.6233.036.2015.BS 02-12-2015 od 2015-12-02 do 2025-12-02 Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ROII.6233.039.2013.BS 05-02-2014 od 2014-02-05 do 2024-02-04 Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070299R12  485,9300

4799



070799R12  237,1000

191204R12  49,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 377 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Towarowa 24, 41-103 Siemianowice 

Śląskie

 84 000,00241180107

wytwarzanie materiału wsadowego do procesów 

metalurgicznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR-OS.6233.37.2014 24-07-2014 od 2014-07-24 do 2024-07-23 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100401R12  4 985,5000

100607R12  4 156,5300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 378

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. NARUTOWICZA 44-238, 44-238 

CZERWIONKA-LESZCZYNY

 29 000,00241198225

Mechaniczne przetwarzanie odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.27.2014 03-10-2014 od 2014-10-03 do 2024-10-02 Starosta Rybnicki

OS.6233.36.2014 12-01-2015 od 2015-01-10 do 2025-01-11 Starosta Rybnicki
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WOS-6233.00041.2014 03-03-2015 od 2015-03-03 do 2025-03-02 Starosta Gliwicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101006R5  1 281,8000

101008R5  14 069,9600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 379 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zagórska 51,  27 000,00241217260

Linia do recyklingu odpadów tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚiI6233.0026.2016 20-04-2016 od 2016-04-20 do 2026-04-19 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0032.2013 29-05-2013 od 2013-05-29 do 2023-05-28 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0035.2016 24-05-2016 od 2016-05-24 do 2023-05-28 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  543,6400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 380 Zaklad do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Inwestycyjna 2, 42-700 Lubliniec  26 000,00241236138

Instalacja Herby
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.1.14.2015 01-03-2016 od 2016-03-16 do 2026-02-28 Starosta Lubliniecki

WOŚ.6222.2.2017 24-10-2017 od 2017-10-25 Starosta Lubliniecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191204R12  2 402,6600

191210R12  49,9600

191212R12  3 472,4380

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 381 Zaklad do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Inwestycyjna 2, 42-700 Lubliniec  86 400,00241236138

Instalacja Lubliniec

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.1.14.2015 01-03-2016 od 2016-03-16 do 2026-02-28 Starosta Lubliniecki

WOŚ.6222.2.2017 24-10-2017 od 2017-10-25 Starosta Lubliniecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  138,1950

070280R12  43,4400
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080201R12  35,9200

150101R12  50,3300

150102R12  1 222,7470

170203R12  249,2400

191203R12  453,5900

191204R12  4 587,8650

191208R12  1 922,8430

191210R12  10 999,0000

191212R12  32 810,2350

191204R3  201,9400

170405R4  236,0400

191202R4  251,1200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 382 Węzeł betoniarski HARTMAN

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PROSTA 99, LUBOJENKA, 42-234 

MYKANÓW

 10 000,00241239378

Węzeł betoniarski HARTMAN

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.35,2016.VIIa.Myk

.9

01-12-2016 od 2016-12-01 do 2026-12-01 Starosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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100102R5  3 107,2600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 383

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rydla 4, Siemianowice Śląskie  10 000,00241277025

palniki propanowo-tlenowe firmy Perun

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3033/03/2012 08-11-2012 od 2012-11-08 do 2022-11-06 Marszałek Województwa Śląskiego

IR-OS.6233.15.2012 25-06-2012 od 2012-06-25 do 2022-06-24 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

OS GO.7244.00100.2015 16-12-2015 od 2015-12-16 do 2024-12-10 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R12  523,0000

191202R12  1 627,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 384 Sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno  120 000,00241302094

Linia sortująca

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

597/OS/2016 31-03-2016 od 2016-03-31 do 2018-03-30 Marszałek Województwa Śląskiego
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OS-6233/16/D/2016/AK 04-07-2016 od 2016-07-04 do 2017-05-31 Prezydent Miasta Chorzów

OŚ-ŚR.6221.11.2014 14-11-2014 od 2014-11-14 do 2024-08-01 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6221.5.2014 01-08-2014 od 2014-08-01 do 2024-08-01 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6233.24.2016 01-07-2016 od 2016-07-01 do 2024-08-01 Prezydent Miasta Jaworzna

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070299R12  399,6450

170181R12  1 712,0200

170904R12  667,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 385 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Górnicza 60, 43-502 

Czechowice-Dziedzice

241371652

plac magazynowy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1216/OS/2014 23-06-2014 od 2014-06-23 do 2014-04-16 Marszałek Województwa Śląskiego

1297/OS/2011 06-05-2011 od 2011-05-06 do 2014-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

1623/OS/2012 21-06-2012 od 2012-06-21 do 2014-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

1634/os/2012 22-06-2012 od 2012-06-22 do 2021-12-21 Marszałek Województwa Śląskiego

1815/OS/2013 20-08-2013 od 2013-08-20 do 2014-06-23 Marszałek Województwa Śląskiego

185/os/2012 28-03-2012 od 2012-03-28 do 2021-11-18 Marszałek Województwa Śląskiego
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2531/OS/2011 26-08-2011 od 2011-08-26 do 2014-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

2826/os/2012 15-10-2012 od 2012-10-15 do 2017-04-23 Marszałek Województwa Śląskiego

2881/OS/2012 17-10-2012 od 2012-10-17 do 2014-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

3394/OS/2012 11-12-2011 od 2012-12-11 do 2022-12-05 Marszałek Województwa Śląskiego

3402/OS/2011 18-11-2011 od 2011-11-18 do 2021-11-18 Marszałek Województwa Śląskiego

3808/OS/2011 22-12-2011 od 2011-12-22 do 2021-12-21 Marszałek Województwa Śląskiego

596/os/2012 16-03-2012 od 2012-03-16 do 2021-11-18 Marszałek Województwa Śląskiego

917/OS/2012 23-04-2012 od 2012-04-23 do 2017-04-23 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.J.Z./7658/1/2010 25-06-2010 od 2004-09-09 do 2014-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/76360/14/1/09 15-10-2009 od 2004-09-09 do 2014-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/76360/16/1/09 11-12-2009 od 2004-09-09 do 2014-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR/IV/6620/70/3/07 04-12-2007 od 2004-09-09 do 2014-08-09 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6620/17/8/04 09-09-2004 od 2004-09-09 do 2014-08-09 Wojewoda Śląski

ZR.6233.2.2014.DE 03-03-2014 od 2014-03-03 do 2024-03-03 Starosta Bielski

ZR.6233.65.2014 14-11-2014 od 2014-11-14 do 2024-11-14 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070299R3  64,0100
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 386 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Górnicza 60, 43-502 

Czechowice-Dziedzice

241371652

Przeróbka węgla

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1216/OS/2014 23-06-2014 od 2014-06-23 do 2014-04-16 Marszałek Województwa Śląskiego

1297/OS/2011 06-05-2011 od 2011-05-06 do 2014-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

1623/OS/2012 21-06-2012 od 2012-06-21 do 2014-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

1634/os/2012 22-06-2012 od 2012-06-22 do 2021-12-21 Marszałek Województwa Śląskiego

1815/OS/2013 20-08-2013 od 2013-08-20 do 2014-06-23 Marszałek Województwa Śląskiego

185/os/2012 28-03-2012 od 2012-03-28 do 2021-11-18 Marszałek Województwa Śląskiego

2531/OS/2011 26-08-2011 od 2011-08-26 do 2014-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

2826/os/2012 15-10-2012 od 2012-10-15 do 2017-04-23 Marszałek Województwa Śląskiego

2881/OS/2012 17-10-2012 od 2012-10-17 do 2014-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

3394/OS/2012 11-12-2011 od 2012-12-11 do 2022-12-05 Marszałek Województwa Śląskiego

3402/OS/2011 18-11-2011 od 2011-11-18 do 2021-11-18 Marszałek Województwa Śląskiego

3808/OS/2011 22-12-2011 od 2011-12-22 do 2021-12-21 Marszałek Województwa Śląskiego

596/os/2012 16-03-2012 od 2012-03-16 do 2021-11-18 Marszałek Województwa Śląskiego

917/OS/2012 23-04-2012 od 2012-04-23 do 2017-04-23 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.J.Z./7658/1/2010 25-06-2010 od 2004-09-09 do 2014-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego
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OS.JN/76360/14/1/09 15-10-2009 od 2004-09-09 do 2014-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/76360/16/1/09 11-12-2009 od 2004-09-09 do 2014-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR/IV/6620/70/3/07 04-12-2007 od 2004-09-09 do 2014-08-09 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6620/17/8/04 09-09-2004 od 2004-09-09 do 2014-08-09 Wojewoda Śląski

ZR.6233.2.2014.DE 03-03-2014 od 2014-03-03 do 2024-03-03 Starosta Bielski

ZR.6233.65.2014 14-11-2014 od 2014-11-14 do 2024-11-14 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010102R5  3 260,0000

010412R5  1 033 383,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 387 Zakład Mechanicznego Przetwarzania 

Odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 3, 44-203 RYBNIK  300,00241385186

Młyn do produkcji regranulatu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Ek I-6233.22.2015 23-12-2015 od 2015-12-23 do 2025-12-22 Prezyden Maista Rybnika

Ek.-I.7663.176.11 15-12-2011 od 2011-12-15 do 2021-12-14 Prezydent Miasta Rybnika

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  12,0000
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150102R5  205,2260

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 388 instalacja

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SOSNOWIECKA 11, 41-400 

MYSŁOWICE

 384 000,00241415131

Instalacja do produkcji mas bitumicznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.6233.22.2014.SS 08-08-2014 od 2014-09-04 do 2024-08-08 Urząd Miasta Mysłowice

OS-I.6233.5.2018 17-07-2018 od 2018-07-17 do 2028-07-17 Urząd Miasta Mysłowice

ŚR.766-21/10 28-04-2011 od 2011-04-28 do 2021-04-28 Urząd Miasta Mysłowice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R5  4 154,7500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 389 Inna (służąca do oczyszczania 

ścieków)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Motokrosowa 27, Cieszyn-Marklowice, 

Cieszyn

 500,00241423780

Miejska Oczyszczalnia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GO.7244.00012.2013 15-11-2013 od 2013-11-15 do 2023-11-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.7244.00005.2012 23-05-2012 od 2012-05-23 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego
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OS.JN/76362/11/2/09 15-03-2010 od 2010-03-15 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/76362/12/2/09 15-03-2010 od 2010-03-15 do 2012-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

WS.6220.00002.2013 21-01-2013 od 2013-01-21 do 2020-04-29 Starosta Cieszyński

WS.6220.00002.2013 28-02-2013 od 2013-02-28 do 2020-04-29 Starosta Cieszyński

WS.6220.00010.2012 14-05-2012 od 2012-05-14 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6220.00013.2014 29-12-2014 od 2014-12-29 do 2024-12-28 Starosta Cieszyński

WS.6220.00027.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6233.00001.2011 30-04-2010 od 2010-04-30 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.O7644-Odp-00002/10 30-04-2010 od 2010-04-30 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200306D8  7,3800  0,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 390 Inna (służąca do oczyszczania 

ścieków)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Motokrosowa 27, Cieszyn-Marklowice, 

Cieszyn

 400,00241423780

Miejska Oczyszczalnia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GO.7244.00012.2013 15-11-2013 od 2013-11-15 do 2023-11-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.7244.00005.2012 23-05-2012 od 2012-05-23 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/76362/11/2/09 15-03-2010 od 2010-03-15 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego
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OS.JN/76362/12/2/09 15-03-2010 od 2010-03-15 do 2012-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

WS.6220.00002.2013 21-01-2013 od 2013-01-21 do 2020-04-29 Starosta Cieszyński

WS.6220.00002.2013 28-02-2013 od 2013-02-28 do 2020-04-29 Starosta Cieszyński

WS.6220.00010.2012 14-05-2012 od 2012-05-14 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6220.00013.2014 29-12-2014 od 2014-12-29 do 2024-12-28 Starosta Cieszyński

WS.6220.00027.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6233.00001.2011 30-04-2010 od 2010-04-30 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.O7644-Odp-00002/10 30-04-2010 od 2010-04-30 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 391 inna(mechaniczna)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Motokrosowa 27, Cieszyn-Marklowice, 

Cieszyn

 50,00241423780

Miejska Oczyszczalnia Ścieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GO.7244.00012.2013 15-11-2013 od 2013-11-15 do 2023-11-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.7244.00005.2012 23-05-2012 od 2012-05-23 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/76362/11/2/09 15-03-2010 od 2010-03-15 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/76362/12/2/09 15-03-2010 od 2010-03-15 do 2012-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego
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WS.6220.00002.2013 21-01-2013 od 2013-01-21 do 2020-04-29 Starosta Cieszyński

WS.6220.00002.2013 28-02-2013 od 2013-02-28 do 2020-04-29 Starosta Cieszyński

WS.6220.00010.2012 14-05-2012 od 2012-05-14 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6220.00013.2014 29-12-2014 od 2014-12-29 do 2024-12-28 Starosta Cieszyński

WS.6220.00027.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6233.00001.2011 30-04-2010 od 2010-04-30 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.O7644-Odp-00002/10 30-04-2010 od 2010-04-30 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 392 inna (mechaniczna)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Motokrosowa 27, Cieszyn-Marklowice, 

Cieszyn

 200,00241423780

Miejska Oczyszczalnia Ścieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GO.7244.00012.2013 15-11-2013 od 2013-11-15 do 2023-11-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.7244.00005.2012 23-05-2012 od 2012-05-23 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/76362/11/2/09 15-03-2010 od 2010-03-15 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/76362/12/2/09 15-03-2010 od 2010-03-15 do 2012-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

WS.6220.00002.2013 21-01-2013 od 2013-01-21 do 2020-04-29 Starosta Cieszyński
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WS.6220.00002.2013 28-02-2013 od 2013-02-28 do 2020-04-29 Starosta Cieszyński

WS.6220.00010.2012 14-05-2012 od 2012-05-14 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6220.00013.2014 29-12-2014 od 2014-12-29 do 2024-12-28 Starosta Cieszyński

WS.6220.00027.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6233.00001.2011 30-04-2010 od 2010-04-30 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.O7644-Odp-00002/10 30-04-2010 od 2010-04-30 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 393 Inna (służąca do oczyszczania 

ścieków)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Motokrosowa 27, Cieszyn-Marklowice, 

Cieszyn

 1 700,00241423780

Miejska Oczyszczalnia Ścieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GO.7244.00012.2013 15-11-2013 od 2013-11-15 do 2023-11-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.7244.00005.2012 23-05-2012 od 2012-05-23 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/76362/11/2/09 15-03-2010 od 2010-03-15 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/76362/12/2/09 15-03-2010 od 2010-03-15 do 2012-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

WS.6220.00002.2013 21-01-2013 od 2013-01-21 do 2020-04-29 Starosta Cieszyński

WS.6220.00002.2013 28-02-2013 od 2013-02-28 do 2020-04-29 Starosta Cieszyński
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WS.6220.00010.2012 14-05-2012 od 2012-05-14 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6220.00013.2014 29-12-2014 od 2014-12-29 do 2024-12-28 Starosta Cieszyński

WS.6220.00027.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6233.00001.2011 30-04-2010 od 2010-04-30 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.O7644-Odp-00002/10 30-04-2010 od 2010-04-30 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200304D8  241,6000  1,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 394 Inna (służąca do oczyszczania 

ścieków)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Motokrosowa 27, Cieszyn-Marklowice, 

Cieszyn

 300,00241423780

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Cieszynie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GO.7244.00012.2013 15-11-2013 od 2013-11-15 do 2023-11-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.7244.00005.2012 23-05-2012 od 2012-05-23 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/76362/11/2/09 15-03-2010 od 2010-03-15 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/76362/12/2/09 15-03-2010 od 2010-03-15 do 2012-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

WS.6220.00002.2013 21-01-2013 od 2013-01-21 do 2020-04-29 Starosta Cieszyński

WS.6220.00002.2013 28-02-2013 od 2013-02-28 do 2020-04-29 Starosta Cieszyński

WS.6220.00010.2012 14-05-2012 od 2012-05-14 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie
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WS.6220.00013.2014 29-12-2014 od 2014-12-29 do 2024-12-28 Starosta Cieszyński

WS.6220.00027.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6233.00001.2011 30-04-2010 od 2010-04-30 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.O7644-Odp-00002/10 30-04-2010 od 2010-04-30 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190899D8  96,0000  0,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 395 inna(400 Mg/rok -ilośc odp. 

dopuszczonych do odz.  lub un)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Motokrosowa 27, Cieszyn-Marklowice, 

Cieszyn

 2 000,00241423780

Stacja przeładunkowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GO.7244.00012.2013 15-11-2013 od 2013-11-15 do 2023-11-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.7244.00005.2012 23-05-2012 od 2012-05-23 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/76362/11/2/09 15-03-2010 od 2010-03-15 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/76362/12/2/09 15-03-2010 od 2010-03-15 do 2012-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

WS.6220.00002.2013 21-01-2013 od 2013-01-21 do 2020-04-29 Starosta Cieszyński

WS.6220.00002.2013 28-02-2013 od 2013-02-28 do 2020-04-29 Starosta Cieszyński

WS.6220.00010.2012 14-05-2012 od 2012-05-14 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6220.00013.2014 29-12-2014 od 2014-12-29 do 2024-12-28 Starosta Cieszyński
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WS.6220.00027.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6233.00001.2011 30-04-2010 od 2010-04-30 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.O7644-Odp-00002/10 30-04-2010 od 2010-04-30 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 396 inna(- 500 Mg/rok -ilośc odp. 

dopuszczonych do odz.  lub un)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Motokrosowa 27, Cieszyn-Marklowice, 

Cieszyn

 2 000,00241423780

Stacja przeładunkowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GO.7244.00012.2013 15-11-2013 od 2013-11-15 do 2023-11-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.7244.00005.2012 23-05-2012 od 2012-05-23 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/76362/11/2/09 15-03-2010 od 2010-03-15 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.JN/76362/12/2/09 15-03-2010 od 2010-03-15 do 2012-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

WS.6220.00002.2013 21-01-2013 od 2013-01-21 do 2020-04-29 Starosta Cieszyński

WS.6220.00002.2013 28-02-2013 od 2013-02-28 do 2020-04-29 Starosta Cieszyński

WS.6220.00010.2012 14-05-2012 od 2012-05-14 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6220.00013.2014 29-12-2014 od 2014-12-29 do 2024-12-28 Starosta Cieszyński

WS.6220.00027.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie
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WS.6233.00001.2011 30-04-2010 od 2010-04-30 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.O7644-Odp-00002/10 30-04-2010 od 2010-04-30 do 2020-04-29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 397 przetwarzanie mechniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OLSZYNA 10, 43-430 SKOCZÓW  460,00241438066

Mieszanie-plac

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6220.00006.2014 30-05-2014 od 2014-05-30 do 2024-06-02 Starosta Cieszyński

WS.7644-23/04/Od 03-06-2004 od 2004-06-03 do 2014-06-02 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.7644-Od/163/06/07 17-07-2007 od 2007-07-17 do 2014-06-02 Starosta Cieszyński

WS.O7644-Odp-00008/10 02-07-2010 od 2010-07-02 do 2014-06-02 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 398 Zakład fermentacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OLSZYNA 10, 43-430 SKOCZÓW  5 600,00241438066

Wydzielone komory fermentacyjne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6220.00006.2014 30-05-2014 od 2014-05-30 do 2024-06-02 Starosta Cieszyński

WS.7644-23/04/Od 03-06-2004 od 2004-06-03 do 2014-06-02 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.7644-Od/163/06/07 17-07-2007 od 2007-07-17 do 2014-06-02 Starosta Cieszyński

WS.O7644-Odp-00008/10 02-07-2010 od 2010-07-02 do 2014-06-02 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190899D8  67,7000  1,8900

200304D8  291,9000  10,2200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 399 Kompostowanie odpadów ulegających 

biodegradacji - przetw. biologiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GRENADIERÓW 21, 41-216 

SOSNOWIEC

 26 000,00241491646

Zakład przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1069/OS/2014 03-06-2014 od 2014-06-03 Marszałek Województwa Śląskiego
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1168/OS/2015 24-06-2015 od 2015-06-24 Marszałek Województwa Śląskiego

1392/OS/2014 16-07-2014 od 2014-07-16 do 2024-07-14 Marszałek Województwa Śląskiego

2016/OS/2015 29-10-2015 od 2015-10-29 Marszałek Województwa Śląskiego

601/OS/2017 16-02-2017 od 2017-02-16 Marszałek Województwa Śląskiego

727/OS/2016 22-04-2016 od 2016-04-22 Marszałek Województwa Śląskiego

NR 923/OS/2018 19-03-2018 od 2018-03-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OS GO.7221.00043.2015 15-09-2015 od 2015-09-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7241.00023.2012 09-07-2012 od 2012-07-09 Marszałek Województwa Śląskiego

WŚR.III.623.3.4.2016..BS 23-07-2018 od 2018-07-23 do 2026-03-01 Prezydent Miasta Sosnowca

WŚR.III.6233.4.2016.BS 01-03-2016 od 2016-03-01 do 2026-03-01 Urząd Miasta Sosnowiec

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190801R3  56,5400

191212R3  22 749,7400

200201R3  1 386,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 400 Kompostowanie odpadów zielonych - 

przetw. biologiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GRENADIERÓW 21, 41-216 

SOSNOWIEC

 3 000,00241491646

Zakład przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1069/OS/2014 03-06-2014 od 2014-06-03 Marszałek Województwa Śląskiego

1168/OS/2015 24-06-2015 od 2015-06-24 Marszałek Województwa Śląskiego

1392/OS/2014 16-07-2014 od 2014-07-16 do 2024-07-14 Marszałek Województwa Śląskiego

2016/OS/2015 29-10-2015 od 2015-10-29 Marszałek Województwa Śląskiego

601/OS/2017 16-02-2017 od 2017-02-16 Marszałek Województwa Śląskiego

727/OS/2016 22-04-2016 od 2016-04-22 Marszałek Województwa Śląskiego

NR 923/OS/2018 19-03-2018 od 2018-03-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OS GO.7221.00043.2015 15-09-2015 od 2015-09-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7241.00023.2012 09-07-2012 od 2012-07-09 Marszałek Województwa Śląskiego

WŚR.III.623.3.4.2016..BS 23-07-2018 od 2018-07-23 do 2026-03-01 Prezydent Miasta Sosnowca

WŚR.III.6233.4.2016.BS 01-03-2016 od 2016-03-01 do 2026-03-01 Urząd Miasta Sosnowiec

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200201R3  3 000,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 401 Sortownia odpadów zmieszanych oraz 

selektywnie zebranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GRENADIERÓW 21, 41-216 

SOSNOWIEC

 70 000,00241491646

Zakład przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1069/OS/2014 03-06-2014 od 2014-06-03 Marszałek Województwa Śląskiego

1168/OS/2015 24-06-2015 od 2015-06-24 Marszałek Województwa Śląskiego

1392/OS/2014 16-07-2014 od 2014-07-16 do 2024-07-14 Marszałek Województwa Śląskiego

2016/OS/2015 29-10-2015 od 2015-10-29 Marszałek Województwa Śląskiego

601/OS/2017 16-02-2017 od 2017-02-16 Marszałek Województwa Śląskiego

727/OS/2016 22-04-2016 od 2016-04-22 Marszałek Województwa Śląskiego

NR 923/OS/2018 19-03-2018 od 2018-03-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OS GO.7221.00043.2015 15-09-2015 od 2015-09-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7241.00023.2012 09-07-2012 od 2012-07-09 Marszałek Województwa Śląskiego

WŚR.III.623.3.4.2016..BS 23-07-2018 od 2018-07-23 do 2026-03-01 Prezydent Miasta Sosnowca

WŚR.III.6233.4.2016.BS 01-03-2016 od 2016-03-01 do 2026-03-01 Urząd Miasta Sosnowiec

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  1,3200

150102R12  578,0600

150104R12  0,4000

150106R12  19 989,7000

150107R12  2 812,3200

200101R12  15,0200
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200199R12  36 934,1200

200203R12  93,3000

200301R12  5 951,0200

200399R12  10,6600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 402 Demontaż odpadów zużytego sprzętu 

elektryczn. i elektro. oraz 

wielkogabarytowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GRENADIERÓW 21, 41-216 

SOSNOWIEC

 3 900,00241491646

Zakład przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1069/OS/2014 03-06-2014 od 2014-06-03 Marszałek Województwa Śląskiego

1168/OS/2015 24-06-2015 od 2015-06-24 Marszałek Województwa Śląskiego

1392/OS/2014 16-07-2014 od 2014-07-16 do 2024-07-14 Marszałek Województwa Śląskiego

2016/OS/2015 29-10-2015 od 2015-10-29 Marszałek Województwa Śląskiego

601/OS/2017 16-02-2017 od 2017-02-16 Marszałek Województwa Śląskiego

727/OS/2016 22-04-2016 od 2016-04-22 Marszałek Województwa Śląskiego

NR 923/OS/2018 19-03-2018 od 2018-03-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OS GO.7221.00043.2015 15-09-2015 od 2015-09-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7241.00023.2012 09-07-2012 od 2012-07-09 Marszałek Województwa Śląskiego

WŚR.III.623.3.4.2016..BS 23-07-2018 od 2018-07-23 do 2026-03-01 Prezydent Miasta Sosnowca

WŚR.III.6233.4.2016.BS 01-03-2016 od 2016-03-01 do 2026-03-01 Urząd Miasta Sosnowiec
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200136R12  1,4000

200307R12  3 599,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 403 Zagęszczarka do folii

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Grota-Roweckiego 130c/2, 41-200 

SOSNOWIEC

 130,00241516286

Zagęszczarka do folii

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.III.6233.47.2013.BS 20-12-2013 od 2013-12-20 do 2023-12-20 Urząd Miasta Sosnowiec

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  24,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 404

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków  18 000,00241534663

Piece Elektryczne do przetapiania metali

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2600/OS/2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego
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631/OS/2011 03-03-2011 od 2011-03-03 Marszałek Województwa Śląskiego

691/OS/2014 25-03-2014 od 2014-03-25 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.PZ.7222.00006.20

13

09-05-2013 od 2013-05-09 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.PZ.7222.0005.201

2

27-04-2012 od 2012-04-27 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  4 235,6600

191202R4  23,1200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 405 energetyczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PŁK. CHODAKOWSKIEGO 32, 

WILKOWIECKO, 42-152 OPATÓW

 250,00241638397

Kocioł c.o. typu KW-GR-D bio 259 kW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  91,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 406 Instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ROBOTNICZA 13, 41-400 MYSŁOWICE  6 132,00241721394

Instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.6233.44.2014.SS 02-12-2014 od 2014-12-02 do 2024-12-02 Prezydent Miasta Mysłowice

OS-I.6233.45.2014.SS 06-11-2014 od 2014-11-06 do 2024-11-05 Prezydent Miasta Mysłowice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  571,9700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 407 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CHEMICZNA 5, 41-100 SIEMIANOWICE 

ŚLĄSKIE

 100 000,00241728976

instalacja do odzysku metali z odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2285/OS/2013 24-10-2013 od 2013-10-24 do 2023-10-18 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R4  53,3000
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100401R4  3 285,0000

100912R4  140,7150

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 408 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chopina 94, Jaworzno  15 000,00241744768

Sortownia Jaworzno

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

730/OS/2014 02-04-2014 od 2014-04-02 do 2024-03-30 Marszałek Województwa Śląskiego

IS.6233.8.2016.EW 03-10-2016 od 2016-10-03 do 2026-10-03 Prezydent Miasta Żory

OŚ-ŚR.6221.6.2016 31-07-2015 od 2015-08-24 do 2024-12-08 Urząd Miasta Jaworzno

OŚ-ŚR.6221.8.2014 08-12-2014 od 2014-12-08 do 2024-12-08 Urząd Miasta Jaworzno

WOŚ.6233.16.2015 25-06-2015 od 2015-06-25 do 2023-11-26 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

WOŚ.6233.46.2013 26-11-2013 od 2013-11-26 do 2023-11-26 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 409 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KLESZCZOWSKA 36, 44-240 ŻORY  19 500,00241749984

Instalacja do przerobu odpadów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IS.6221.14.2014.EW 31-08-2015 od 2015-08-31 do 2025-08-31 Prezydent Miasta Żory

IS.6233.11.2014.EW 29-12-2014 od 2014-12-29 do 2024-12-29 Prezydent M. Żory

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R12  42,3200

070299R12  21,6200

160103R12  580,2800

191204R12  234,8600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 410 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. D±browa Zielona 126, Olbrachcice, 42-265 

D±browa Zielona

 2 400,00241752288

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz-OS-GO.7221.13.2014 20-01-2015 od 2015-01-20 do 2020-02-20 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  233,4230
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 411 Instalacja do recykongu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RUDZICA 544, 43-394 RUDZICA  1 000,00241752555

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZR.DE.7644-o/127/10 04-02-2011 od 2011-02-04 do 2021-02-15 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  63,6200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 412 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RUDZICA 544, 43-394 RUDZICA  440,00241752555

Linia do regranulacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZR.DE.7644-o/127/10 04-02-2011 od 2011-02-04 do 2021-02-15 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  10,9350

4828



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 413 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RUDZICA 544, 43-394 RUDZICA  870,00241752555

Młynki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZR.DE.7644-o/127/10 04-02-2011 od 2011-02-04 do 2021-02-15 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 414 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RUDZICA 544, 43-394 RUDZICA  700,00241752555

Zagęszczarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZR.DE.7644-o/127/10 04-02-2011 od 2011-02-04 do 2021-02-15 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 415 Instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LEŚNA 63, NOWE CHECHŁO, 42-622 

ŚWIERKLANIEC

 10 518,00241802827

Recykler

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

39/2014 09-06-2014 od 2014-06-09 do 2024-06-08 Urząd Miasta Tychy

45/2013 12-11-2013 od 2013-11-12 do 2023-11-11 Urząd Miasta Tychy

OŚR.G.6233.56.2013 28-10-2013 od 2013-10-28 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R12  105,7500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 416 inna - mechaniczne przetwarzanie 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. BIELSKA 436, 43-384 Jaworze  800,00241817102

Instalacja do produkcji folii opakowaniowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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150101R3  8,0000

150102R3  4,1530

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 417 Instalacja przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 44, 43-365 

Wilkowice

 1 300,00241818107

Linia do przetwarzania odpadów kabli Granulator

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZR.6220.1.1.2011 18-02-2011 od 2011-02-18 do 2021-02-28 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.6223.82.2014.DE 15-12-2014 od 2014-12-15 do 2024-12-15 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170410R12  99,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 418 Sortownia odpadów zmieszanych w 

tym odpadów komunalnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 44, 43-365 

Wilkowice

 500,00241818107

Linia sortownicza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZR.6220.1.1.2011 18-02-2011 od 2011-02-18 do 2021-02-28 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.6223.82.2014.DE 15-12-2014 od 2014-12-15 do 2024-12-15 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  22,0000

120105R12  48,0000

150101R12  120,0000

150102R12  52,0000

150106R12  25,0000

170202R12  40,0000

200101R12  26,0000

200140R12  124,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 419

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice  11 500,00241830752

Instalacja do odlewów metali nieżelaznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2609/OS/2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

371/OS/2014 19-02-2014 od 2014-02-19  Marszałek Województwa Śląskiego

4215/OS/2010 07-10-2010 od 2010-10-07 do 2017-06-04 Marszałek Województwa Śląskiego

Nr 142/OS/2015 30-01-2015 od 2015-01-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7222.21.2012 07-11-2012 od 2012-11-07 do 2017-06-04 Marszałek Województwa Śląskiego
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ŚR-II-6618/1/06/11/07 04-06-2007 od 2007-06-04 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R4  856,5330

120104R4  22,1820

160118R4  64,1840

170401R4  3 688,4530

170402R4  3,8550

170403R4  2,5010

170404R4  61,9690

170405R4  2,6320

170406R4  2,3540

191002R4  1,6270

191203R4  135,8840

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 420 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RADOCHA 4, 41-200 SOSNOWIEC  1 200,00241891009

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.7221.00064.2013 18-11-2013 od 2013-11-18 do 2023-11-08 Marszałek Województwa Śląskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  620,8280

160106R12  78,7390

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 421 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Towarowa 15, 42-600 Tarnowskie Góry  40 000,00241895473

Prasonożyce

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz-OS-GO.7221.40.2014 18-01-2016 od 2016-01-18 do 2025-01-10 Marszałek Województwa Śląskiego

Ek-I.6233.37.2014 13-11-2014 od 2014-11-13 do 2024-11-12 Prezydent Miasta Rybnika

OS.6233.19.Dz.2017/AK 25-08-2017 od 2017-08-25 do 2025-11-30 Prezydent Miasta Chorzów

OS-6233/16/D/2015/AK 26-11-2015 od 2015-11-26 do 2025-11-30 Prezydent Miasta Chorzów

OŚR.G.6220.17.2014 22-12-2014 od 2014-12-22 do 2015-01-07 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.64.2014 12-11-2014 od 2014-12-01 do 2024-10-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

WOŚ.6233.53.2014 19-03-2015 od 2015-03-19 do 2025-03-19 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150104R12  1 850,0000

160117R12  7 550,4900
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160118R12  297,0900

170405R12  7 449,9400

170407R12  955,4100

200140R12  1 000,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 422 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Towarowa 15, 42-600 Tarnowskie Góry  10 900,00241895473

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz-OS-GO.7221.40.2014 18-01-2016 od 2016-01-18 do 2025-01-10 Marszałek Województwa Śląskiego

Ek-I.6233.37.2014 13-11-2014 od 2014-11-13 do 2024-11-12 Prezydent Miasta Rybnika

OS.6233.19.Dz.2017/AK 25-08-2017 od 2017-08-25 do 2025-11-30 Prezydent Miasta Chorzów

OS-6233/16/D/2015/AK 26-11-2015 od 2015-11-26 do 2025-11-30 Prezydent Miasta Chorzów

OŚR.G.6220.17.2014 22-12-2014 od 2014-12-22 do 2015-01-07 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.64.2014 12-11-2014 od 2014-12-01 do 2024-10-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

WOŚ.6233.53.2014 19-03-2015 od 2015-03-19 do 2025-03-19 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  9 830,9800

160106R12  621,7900
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 423 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Towarowa 15, 42-600 Tarnowskie Góry  97 051,00241895473

Strzepiarka złomu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz-OS-GO.7221.40.2014 18-01-2016 od 2016-01-18 do 2025-01-10 Marszałek Województwa Śląskiego

Ek-I.6233.37.2014 13-11-2014 od 2014-11-13 do 2024-11-12 Prezydent Miasta Rybnika

OS.6233.19.Dz.2017/AK 25-08-2017 od 2017-08-25 do 2025-11-30 Prezydent Miasta Chorzów

OS-6233/16/D/2015/AK 26-11-2015 od 2015-11-26 do 2025-11-30 Prezydent Miasta Chorzów

OŚR.G.6220.17.2014 22-12-2014 od 2014-12-22 do 2015-01-07 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.64.2014 12-11-2014 od 2014-12-01 do 2024-10-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

WOŚ.6233.53.2014 19-03-2015 od 2015-03-19 do 2025-03-19 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150104R12  7 230,8700

160106R12  3 189,6000

160117R12  490,0000

170405R12  10 000,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 424 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Świerczyniecka 87, 43-150 Bieruń  4 380,00241897621

Instalacja do recyklingu odpadów opakowaniowych - 

Granulator

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB-OS.GO.7244.00022.2

014

22-07-2015 od 2015-07-22 do 2020-07-10 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR.6220.5.2011 29-08-2011 od 2011-08-29 do 2021-08-28 Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  368,8000

150102R3  1 076,9000

191204R3  104,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 425 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Górecka 32, 43-430 Skoczów  1 000,00241909672

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  264,6030

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 426

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

,  4 000,00241911500

ZL-100 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

E/159-2016 19-12-2016 od 2017-01-02 do 2025-12-31 Prezydent Miasta Zabrze

E/34-2017 02-06-2017 od 2017-06-17 do 2025-12-31 Urząd Miasta Zabrze

ZSO.6233.8.2017 24-01-2018 od 2018-02-07 do 2019-01-24 Prezydent Miasta Bytom

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R3  54,9200

150102R3  2 968,2900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 427 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rybnicka 199G, 44-122 Gliwice  51 500,00242609305

Instalacja MBP odpadów komunalnych - 

przetwarzanie biologiczne
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1008/OS/2016 31-05-2016 od 2016-05-31 Marszałek Województwa Śląskiego

3643/OS/2017 31-10-2017 od 2017-10-31 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-1348/2015 31-12-2015 od 2015-12-31 do 2016-05-31 Prezydent m. Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212D8  33 871,7860

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 428 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rybnicka 199G, 44-122 Gliwice  40 000,00242609305

Instalacja MBP odpadów komunalnych - 

przetwarzanie mechaniczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1008/OS/2016 31-05-2016 od 2016-05-31 Marszałek Województwa Śląskiego

3643/OS/2017 31-10-2017 od 2017-10-31 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-1348/2015 31-12-2015 od 2015-12-31 do 2016-05-31 Prezydent m. Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  4 517,2030
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150102R12  4 805,0500

150106R12  1 217,3000

200139R12  1 002,9600

200199R12  3 957,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 429 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rybnicka 199G, 44-122 Gliwice  101 750,00242609305

Instalacja MBP odpadów komunalnych - 

przetwarzanie mechaniczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1008/OS/2016 31-05-2016 od 2016-05-31 Marszałek Województwa Śląskiego

3643/OS/2017 31-10-2017 od 2017-10-31 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-1348/2015 31-12-2015 od 2015-12-31 do 2016-05-31 Prezydent m. Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301D13  81 747,2310

200399D13  4 632,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 430 Instalacja mechaniczno-biologiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Orzeszkowej , 42-284 Herby  13 000,00242610685

Instalacja do odzysku
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

CZ-OS-GO.7221.016.2014 16-01-2015 od 2015-01-16 do 2018-10-31 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130507R12  200,0000

130508R12  2 500,0000

190809R12  10 000,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 431 Zakład Mechanicznego Przetwarzania 

Odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fabryczna 12, 43-100 TYCHY  150 000,00242749928

Węzeł Mobilny przesiewaczaFINTEC z kruszarką 

MAKRUN

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IKO.6232.3.1.12.2012 EO 02-09-2013 od 2013-09-02 do 2022-12-31 Prezydent Miasta Tychy

IR-OŚ.6233.46.2014 22-09-2014 od 2014-09-22 do 2024-09-21 Prezydent M. Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170504R5  67,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 432 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gałczyńskiego 6, Bielsko-Biała  2 200,00242757974

Linia do separacji ALPINA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB OS 

GO.7221.00035.2014

07-05-2015 od 2015-05-07 do 2020-04-30 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  0,7400

120199R12  8,3590

170401R12  0,0000

170411R12  800,5720

191203R12  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 433 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gałczyńskiego 6, Bielsko-Biała  3 600,00242757974

Linia do separacji REDOMA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB OS 

GO.7221.00035.2014

07-05-2015 od 2015-05-07 do 2020-04-30 Marszałek Województwa Śląskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120199R12  1,7200

170401R12  1,3450

170402R12  1,3220

170411R12  489,4690

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 434 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 5, 41-100 Siemianowice 

Śląskie

 9 000,00242802500

instalacje do mechanicznego przerobu cewki 

telewizyjnej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR-OS.6233.18.2013 05-04-2013 od 2013-04-04 do 2023-04-04 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

RS.6233.0019.2016 27-09-2016 od 2016-09-27 do 2026-09-26 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160216R12  880,1170

170401R12  23,7600

170411R12  257,9000

191203R12  1 151,4130
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 435 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stacyjna 11, 41-506 CHORZÓW  800,00242824966

zakład przetwarzania odpadów wielkogabarytowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS GO.7221.00027.2016 22-12-2016 od 2016-12-22 do 2026-12-07 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.6233/3/D/2015/AK 03-03-2015 od 2015-03-03 do 2025-03-31 Urząd Miasta Chorzów

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  66,8900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 436 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stacyjna 11, 41-506 CHORZÓW  7 700,00242824966

zakład przetwarzania zużytego sprzętu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS GO.7221.00027.2016 22-12-2016 od 2016-12-22 do 2026-12-07 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.6233/3/D/2015/AK 03-03-2015 od 2015-03-03 do 2025-03-31 Urząd Miasta Chorzów
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R12  35,2840

160214R12  363,8640

200135R12  34,7250

200136R12  80,1260

200307R12  62,5020

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 437 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice 

Śląskie

 300 000,00242828332

sortownia odpadów selektywnie zbieranych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RS.6233.0058.2016 31-12-2015 od 2015-12-31 do 2025-12-30 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  5 344,8600

150102R12  1 216,2400

150105R12  0,0000

150106R12  24,2400

191212R12  46,8600
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200101R12  88,9200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 438 węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bór 182/196, 42-202 Częstochowa  2 500,00242883986

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦R-I.6233.18.2017 20-11-2017 od 2017-11-20 do 2027-11-20 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  967,2200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 439 mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bałtycka , Ruda Śląska  200 000,00242930467

ładowarka, koparka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

KO.6233.39.2017 07-08-2017 od 2017-08-07 do 2017-12-31 Prezydent Miasta Ruda Śląska

KO.6233.55.2017 30-11-2017 od 2017-11-30 do 2021-12-31 Prezydent Miasta Ruda Śląska

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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100102R5  6 277,4430

100105R5  25,6800

100124R5  16 114,2400

100182R5  8 353,1900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 440 Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 

¦więtochłowice

 900,00242953362

Instalacja Lifecogeneration

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

EGO.6221.3289.03.2017 18-05-2017 od 2017-05-18 do 2018-08-31 Prezydent Miasta ¦więtochłowice

EGO.6233.12.02.2016 01-08-2016 od 2016-08-01 do 2026-07-06 Prezydent Miasta ¦więtochłowice

EGO.6233.21.02.2014 17-10-2014 od 2014-10-17 do 2016-10-17 Prezydent Miasta Świętochłowice

OS GO.7244.051.2014 04-08-2014 od 2014-08-04 do 2024-07-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7244.00051.2014 04-08-2014 od 2014-08-04 do 2024-07-31 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R5  71,3600

191204R5  10,2500

191212R5  309,6800
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 441 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zachodnia 30/40, 42-230 Koniecpol  1 500,00243115077

Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.8.2014.VIIa.Kon.7 17-03-2014 od 2014-03-17 do 2024-03-17 Starostwo Powiatowe w Częstochowie

OSVII7635/7-1/o/04 28-03-2004 od 2004-03-28 do 2014-03-18 Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  379,2700

150107R12  207,5000

200301R12  786,9200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 442

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń  4 700,00243140402

Instalacja mechanicznego przetwarzania opakowań

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  165,6310

150105R3  4,3520

150110R3  960,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 443 kompostownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz  3 700,00243141979

kompostownia odpadów ulegających biodegradacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1/16/SE 04-01-2016 od 2016-01-04 do 2026-01-03 Starosta Raciborski

103/11/SE 01-07-2011 od 2011-07-01 do 2021-06-30 Starosta Raciborski

1722/OS/2013 05-08-2013 od 2013-08-05 Marszałek Województwa Śląskiego

263/15/SE 18-05-2016 od 2016-05-18 do 2026-01-03 Starosta Raciborski

2749/OS/2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

321/OS/2013 23-01-2013 od 2013-01-23 Marszałek Województwa Śląskiego

488/OS/2016 21-03-2016 od 2016-03-21 do 2017-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

728/OS/2016 31-03-2016 od 2016-03-31 Marszałek Województwa Śląskiego

8/13/SE 17-01-2013 od 2013-01-17 do 2021-06-30 Starosta Raciborski

ŚR-II-6618/18/06/12/07 27-04-2007 od 2007-04-27 Wojewoda Śląski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200201R3  3 589,9900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 444 mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konstytucji 74, Bytom  42 000,00243147108

węzeł przetwarzania odpadów poprodukcyjnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

KO.6233.16.2018 07-06-2018 od 2018-06-07 do 2028-06-07 Prezydent Miasta Ruda Śląska

ZE.6223.1.2014 10-04-2014 od 2014-04-10 Prezydent Miasta Bytomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101103R5  6 545,0000

101105R5  144,0000

101199R5  3 666,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 445 instalacja mechanicznnego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 34-300 Żywiec  41 931,00243158342

Budynek/ Hala magazynowa
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB OS 

GO.7221.00004.2013

07-06-2013 od 2013-06-07 do 2023-06-06 Marszałek Województwa Śląskiego

WOŚ.6220.3.2013 18-04-2013 od 2013-04-18 do 2023-04-17 Starosta Żywiecki

WSI.4723.3.2013.MMŁ 04-07-2013 od 2013-07-04 do 2023-07-01 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

ZR.6233.14.2013.DE 17-05-2013 od 2013-05-17 do 2023-05-17 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160117R4  0,6000

170401R4  0,0030

170402R4  0,3440

170405R4  2,1920

191202R4  0,0040

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 446 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 34-300 Żywiec  1 510,00243158342

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB OS 

GO.7221.00004.2013

07-06-2013 od 2013-06-07 do 2023-06-06 Marszałek Województwa Śląskiego

WOŚ.6220.3.2013 18-04-2013 od 2013-04-18 do 2023-04-17 Starosta Żywiecki
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WSI.4723.3.2013.MMŁ 04-07-2013 od 2013-07-04 do 2023-07-01 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

ZR.6233.14.2013.DE 17-05-2013 od 2013-05-17 do 2023-05-17 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  895,0590

160116R4  0,0030

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 447 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŻARECKA 24, MASŁOŃSKIE, 42-360 

PORAJ

 8 300,00243164791

Regranulacja tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6233.25.2013 04-10-2013 od 2013-10-04 do 2023-10-03 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R12  792,4570

150102R12  4 633,7230

191204R12  2 727,8300

200139R12  143,1000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 448 Młyn , rozdrabniarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Janowska 7, Zrębice Pierwsze, 42-256 

Olsztyn

 2 000,00243207738

Instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2581/OS/2013 09-12-2013 od 2013-12-09 do 2013-12-03 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  55,8850

191204R3  4,0800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 449

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Poligonowa 25a, Rybnik  180 000,00243277940

produkcja mas bitumicznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Ek I-6233.1.2016 15-02-2016 od 2016-02-15 do 2026-02-14 Prezydent Miasta Rybnik

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R5  600,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 450 Mechaniczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 119, 42-400 

Zawiercie

 20 000,00243335212

Stacja Demontażu Pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

CZ-OS-GO.7221.008.2016 02-09-2016 od 2016-09-02 do 2020-04-10 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 106,4300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 451 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn  100 000,00243376435

EKOPLAST PRODUKT Sp. z o.o.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.00011.2014 10-03-2014 od 2014-03-10 do 2024-03-09 Straosta Cieszyński

WS.6233.00043.2013 28-11-2012 od 2012-11-28 do 2023-11-27 Starosta Cieszyński

WS.6233.00056.2014 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2024-10-13 Starosta Cieszyński

WS.6233.20.2015 18-03-2015 od 2015-03-18 do 2025-03-17 Starosta Cieszyński

WS.6233.47.2015 21-09-2015 od 2015-09-21 do 2025-09-20 Starosta Cieszyński
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WS.6233.55.2015 28-09-2015 od 2015-09-28 do 2025-09-27 Starosta Cieszyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  5 066,2350

150102R12  4 598,2500

150105R12  1 000,0000

150106R12  1 889,0600

170102R12  17,6000

170904R12  640,8690

200199R12  4 027,1000

200307R12  1 635,8300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 452 urządzenie do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Maciejków 35, 34-381 Radziechowy  1 700,00243429947

Młynek do mielenia tworzywa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.39.2013 27-12-2013 od 2013-12-27 do 2023-12-31 Starosta żywiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  40,8960
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150102R3  231,5740

160119R3  5,0100

191204R3  27,2500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 453 Topienie żeliwa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nowa 16, Lubojenka, 42-233 Mykanów  500,00243439615

Żeliwniak

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100980R4  28,4900

170405R4  204,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 454 Odizolowywacz

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Warszawska 32, 42-350 Koziegłowy243469763

Bóbr

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6233.18.2014 29-05-2014 od 2014-05-29 do 2024-05-28 Starosta Myszkowski
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OŚR.6233.28.2014 17-07-2014 od 2014-07-17 do 2024-07-16 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160122R4  41,2640

170407R4  2,4600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 455 granulator

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Warszawska 32, 42-350 Koziegłowy  3 506,00243469763

Carrera 6W

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6233.18.2014 29-05-2014 od 2014-05-29 do 2024-05-28 Starosta Myszkowski

OŚR.6233.28.2014 17-07-2014 od 2014-07-17 do 2024-07-16 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160118R4  121,7100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 456 Odizolowywacz

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Warszawska 32, 42-350 Koziegłowy243469763

D-10

4857



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6233.18.2014 29-05-2014 od 2014-05-29 do 2024-05-28 Starosta Myszkowski

OŚR.6233.28.2014 17-07-2014 od 2014-07-17 do 2024-07-16 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160199R4  9,1910

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 457 Rozdrabniacz wstępny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Warszawska 32, 42-350 Koziegłowy  3 506,00243469763

PMG 600N

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6233.18.2014 29-05-2014 od 2014-05-29 do 2024-05-28 Starosta Myszkowski

OŚR.6233.28.2014 17-07-2014 od 2014-07-17 do 2024-07-16 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170411R4  96,8490
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 458 mechaniczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Międzyrzecka 186, 43-300 Bielsko-Biała  35 000,00243475410

Instalacja ręczno-mechaniczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-OD.6221.11.2014.BA 25-04-2014 od 2014-04-25 do 2024-03-31 Urząd Miasta Bielsko Biała

OS-OD.6221.28.2015.BA 05-10-2015 od 2015-10-05 do 2024-03-31 Prezydent Miasta Bielska-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R12  6,5050

150104R12  5,0880

170405R12  11,2680

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 459 Linia produkcyjna PREALPINA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Radocha 4, 41-200  Sosnowiec  3 500,00243506458

Linia produkcyjna PREALPINA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.III.6233.53.2015.EM 11-02-2016 od 2016-02-11 do 2021-01-24 Urząd Miasta Sosnowiec
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  5,0600

150102R3  3,4400

160119R3  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 460 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Okrężna 24, 43-170 Gliwice  12 480,00243534644

Instalcja do seperacji metali nieżelaznych od 

zaniczyszczeń

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1793/OS/2017 29-05-2017 od 2017-05-29 do 2027-05-28 Marszałek Województwa Śląskiego

SR-1043/2014 19-11-2014 od 2014-11-19 do 2024-11-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR-985/2015 25-08-2015 od 2015-08-25 do 2025-08-15 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101003R12  1 993,0560
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 461 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rejtana 25/34, Częstochowa  5 400,00243555675

Linia do produkcji płatka PET

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2900/OS/2014 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2024-12-22 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  9,9000

150102R12  272,3440

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 462

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wyzwolenia 2, Siemianowice Śląskie  81 840,00243568152

zakład mechanicznego przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RS.6233.42.2015 09-10-2015 od 2015-10-09 do 2024-12-31 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150107R5  21 133,6000
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191205R5  24 630,8400

191212R5  1 269,6190

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 463 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź  300,00243576690

Młynownia UR-600 GS 500/800 Condux 450

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚiL.6233.0025.2017 31-05-2017 od 2017-05-31 do 2027-03-30 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0038.2015 24-08-2015 od 2015-08-24 do 2024-08-17 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0058.2014 18-08-2014 od 2014-08-18 do 2024-08-17 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  207,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 464 mechaniczne przetwarzanie

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wały Dwernickiego 125/141, 42-200 

częstochowa

 500,00243586240

linia do eregeneracji zuzytych kaset z tonerem do 

drukarek laserowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OSR.-IV.6233.45.2016 29-03-2017 od 2017-03-29 do 2018-02-17 Prezydent Miasta Częstochowy
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160216R5  42,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 465 Instalacja do kompostowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 7, Konopiska  47 200,00243651232

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów 

MBP

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1332/OS/2017 11-04-2017 od 2017-04-11 Marszalek Wojewodztwa Slaskiego

OS.6233.23.2015.Ko.5 07-04-2015 od 2013-12-16 do 2023-12-16 Starosta Czestochowski

OS.6233.3.2015.XII.Ko.1 03-02-2015 od 2015-02-03 do 2020-05-31 Starosta Czestochowski

OS.6233.60.2013.VII 16-12-2013 od 2013-12-16 do 2023-12-16 Starosta Czestochowski

OS.PZ.7222.00062.2015 24-05-2016 od 2016-05-24 Marszalek Wojewodztwa Slaskiego

OŚ.6233.20.2013.VII 16-12-2013 od 2013-05-14 do 2018-05-14 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.24.2015.XII.Ko.6 07-04-2015 od 2015-04-07 do 2018-05-31 Starosta Czestochowski

OŚ.6233.35.2012.VII 19-11-2012 od 2012-11-19 do 2020-05-31 Starosta Czestochowski

OŚ.6233.5.2015.XII.Ko.3 27-01-2015 od 2014-01-01 do 2023-12-27 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.64.2014.VII.Ko.6 08-10-2014 od 2014-01-01 do 2023-12-27 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.87.2013.VII 27-12-2013 od 2014-04-01 do 2023-12-27 Starosta Częstochowski
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OŚ.VII.7633.51.2011/2012 05-04-2012 od 2012-04-05 do 2018-05-31 Starosta Czestochowski

OŚ.VII.7635/14/w/08 30-04-2008 od 2008-04-30 do 2018-05-31 Starosta Czestochowski

OŚ.VII.7635/14/w/08/10 02-08-2010 od 2010-08-02 do 2018-05-31 Starosta Czestochowski

OŚ.VII.7635/14/w/08/10 19-11-2010 od 2010-11-19 do 2018-05-31 Starosta Czestochowski

OŚ.VII.7635/15/w/10 02-08-2010 od 2010-08-02 do 2020-05-31 Starosta Czestochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212D3  33 500,0000

190801R3  3,3000

200201R3  3 375,2220

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 466 zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 7, Konopiska  36 000,00243651232

Instalacja do obróbki wstępnej odpadów 

przeznaczonych do termicnego przekształcenia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1332/OS/2017 11-04-2017 od 2017-04-11 Marszalek Wojewodztwa Slaskiego

OS.6233.23.2015.Ko.5 07-04-2015 od 2013-12-16 do 2023-12-16 Starosta Czestochowski

OS.6233.3.2015.XII.Ko.1 03-02-2015 od 2015-02-03 do 2020-05-31 Starosta Czestochowski

OS.6233.60.2013.VII 16-12-2013 od 2013-12-16 do 2023-12-16 Starosta Czestochowski
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OS.PZ.7222.00062.2015 24-05-2016 od 2016-05-24 Marszalek Wojewodztwa Slaskiego

OŚ.6233.20.2013.VII 16-12-2013 od 2013-05-14 do 2018-05-14 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.24.2015.XII.Ko.6 07-04-2015 od 2015-04-07 do 2018-05-31 Starosta Czestochowski

OŚ.6233.35.2012.VII 19-11-2012 od 2012-11-19 do 2020-05-31 Starosta Czestochowski

OŚ.6233.5.2015.XII.Ko.3 27-01-2015 od 2014-01-01 do 2023-12-27 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.64.2014.VII.Ko.6 08-10-2014 od 2014-01-01 do 2023-12-27 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.87.2013.VII 27-12-2013 od 2014-04-01 do 2023-12-27 Starosta Częstochowski

OŚ.VII.7633.51.2011/2012 05-04-2012 od 2012-04-05 do 2018-05-31 Starosta Czestochowski

OŚ.VII.7635/14/w/08 30-04-2008 od 2008-04-30 do 2018-05-31 Starosta Czestochowski

OŚ.VII.7635/14/w/08/10 02-08-2010 od 2010-08-02 do 2018-05-31 Starosta Czestochowski

OŚ.VII.7635/14/w/08/10 19-11-2010 od 2010-11-19 do 2018-05-31 Starosta Czestochowski

OŚ.VII.7635/15/w/10 02-08-2010 od 2010-08-02 do 2020-05-31 Starosta Czestochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040222R12  121,0000

150101R12  76,2500

150102R12  90,6000

150105R12  109,0600

150106R12  153,4700

160103R12  58,2800

160119R12  8,3000
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170203R12  0,0000

191204R12  2 269,7620

191212R12  10 122,9800

200111R12  4,7200

200139R12  0,5000

200307R12  2 680,4390

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 467 Sortownia odpadów zmieszanych, w 

tym komunalnych selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 7, Konopiska  176 000,00243651232

Sortownia odpadów komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1332/OS/2017 11-04-2017 od 2017-04-11 Marszalek Wojewodztwa Slaskiego

OS.6233.23.2015.Ko.5 07-04-2015 od 2013-12-16 do 2023-12-16 Starosta Czestochowski

OS.6233.3.2015.XII.Ko.1 03-02-2015 od 2015-02-03 do 2020-05-31 Starosta Czestochowski

OS.6233.60.2013.VII 16-12-2013 od 2013-12-16 do 2023-12-16 Starosta Czestochowski

OS.PZ.7222.00062.2015 24-05-2016 od 2016-05-24 Marszalek Wojewodztwa Slaskiego

OŚ.6233.20.2013.VII 16-12-2013 od 2013-05-14 do 2018-05-14 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.24.2015.XII.Ko.6 07-04-2015 od 2015-04-07 do 2018-05-31 Starosta Czestochowski

OŚ.6233.35.2012.VII 19-11-2012 od 2012-11-19 do 2020-05-31 Starosta Czestochowski

OŚ.6233.5.2015.XII.Ko.3 27-01-2015 od 2014-01-01 do 2023-12-27 Starosta Częstochowski
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OŚ.6233.64.2014.VII.Ko.6 08-10-2014 od 2014-01-01 do 2023-12-27 Starosta Częstochowski

OŚ.6233.87.2013.VII 27-12-2013 od 2014-04-01 do 2023-12-27 Starosta Częstochowski

OŚ.VII.7633.51.2011/2012 05-04-2012 od 2012-04-05 do 2018-05-31 Starosta Czestochowski

OŚ.VII.7635/14/w/08 30-04-2008 od 2008-04-30 do 2018-05-31 Starosta Czestochowski

OŚ.VII.7635/14/w/08/10 02-08-2010 od 2010-08-02 do 2018-05-31 Starosta Czestochowski

OŚ.VII.7635/14/w/08/10 19-11-2010 od 2010-11-19 do 2018-05-31 Starosta Czestochowski

OŚ.VII.7635/15/w/10 02-08-2010 od 2010-08-02 do 2020-05-31 Starosta Czestochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  3 449,1100

200301R12  40 477,4200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 468 Sortownia odpadów zmieszanych, w 

tym komunalnych selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zakładowa 1,2, Piekary Śląskie  76 200,00243651232

Sortownia odpadów komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ER¶.6232.7.2015 02-04-2015 od 2015-04-02 do 2025-04-29 Prezydent Miasta Piekary ¦l±skie

OS¶.6233.16.2015 23-10-2015 od 2015-10-23 do 2025-10-22 Prezydent Miasta Piekary ¦l±skie

OS¶.6233.3.2015 22-04-2015 od 2015-04-22 do 2015-10-08 Prezydent Miasta Piekary ¦l±skie
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OS¶.6233.6.2016 26-07-2016 od 2016-07-26 do 2018-06-30 Prezydent Miasta Częstochowy

ZEO.7604-5/10 08-03-2010 od 2010-03-08 do 2020-03-08 Prezydent Miasta Bytomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  1 210,2530

150107R12  2 701,0170

200301R12  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 469 Mechaniczne przekształcanie 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. śr. Urbana 15, 44-100 Gliwice  2 000,00260008840

Belownica, prasa sortowanie, zagęszczanie odp. 

opakowan.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR-1014/14 27-11-2014 od 2014-11-27 do 2024-10-31 Prezydent Miasta Gliwice

WŚiL.6233.79.2014 20-10-2004 od 2014-10-20 do 2024-10-19 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  13,2000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 470 Mechaniczne przekształcanie 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. śr. Urbana 15, 44-100 Gliwice  200,00260008840

Maszyna do granulacji EKOCHEM

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR-1014/14 27-11-2014 od 2014-11-27 do 2024-10-31 Prezydent Miasta Gliwice

WŚiL.6233.79.2014 20-10-2004 od 2014-10-20 do 2024-10-19 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  171,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 471 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. śr. Urbana 15, 44-100 Gliwice  1 200,00260008840

Rozdrabniarki młyn Adelmann i Trymat

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR-1014/14 27-11-2014 od 2014-11-27 do 2024-10-31 Prezydent Miasta Gliwice

WŚiL.6233.79.2014 20-10-2004 od 2014-10-20 do 2024-10-19 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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070213R12  8,7000

150105R12  46,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 472 Instalacja do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. śr. Urbana 15, 44-100 Gliwice  5 000,00260008840

Rozdrabniarki młyny Bomatic, Wagner, Zerma

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR-1014/14 27-11-2014 od 2014-11-27 do 2024-10-31 Prezydent Miasta Gliwice

WŚiL.6233.79.2014 20-10-2004 od 2014-10-20 do 2024-10-19 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  13,1000

150102R12  53,2000

150105R12  81,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 473 Mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. śr. Urbana 15, 44-100 Gliwice  200,00260008840

Urządzenia do wytłaczania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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SR-1014/14 27-11-2014 od 2014-11-27 do 2024-10-31 Prezydent Miasta Gliwice

WŚiL.6233.79.2014 20-10-2004 od 2014-10-20 do 2024-10-19 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150105R3  12,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 474 Mechaniczne przekształcanie 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. śr. Urbana 15, 44-100 Gliwice  2 000,00260008840

Urządzenie do aglomeracji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR-1014/14 27-11-2014 od 2014-11-27 do 2024-10-31 Prezydent Miasta Gliwice

WŚiL.6233.79.2014 20-10-2004 od 2014-10-20 do 2024-10-19 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  144,4000

150102R3  148,2000

150105R3  71,9000

150106R3  66,3000

160119R3  3,8000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 475 Instalacja mechaniczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konstytucji 76, Bytom  300 000,00270034633

Urządzenie do produkcji kruszywa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1124/OS/2016 25-05-2016 od 2016-05-25 Marszałek Województwa Śląskiego

1134/OS/2016 09-06-2016 od 2016-06-09 Marszałek Województwa Śląskiego

1481/OS/2015 18-08-2015 od 2015-08-18 do 2025-06-30 Marszałek Województwa Śląskiego

691/OS/2015 02-04-2015 od 2015-04-02 do 2025-03-30 Marszałek Województwa Śląskiego

ZEO.6233.20.2015 30-03-2015 od 2015-03-30 do 2025-03-30 Prezydent Miasta Bytomia

ZEO.6233.20.2015 30-07-2015 od 2015-07-30 do 2025-03-30 Prezydent Miasta Bytomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 476

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jerzego Ziętka , 41-940 Piekary Śląskie  500 000,00270034633

Zespół urządzeń podsadzkowo-zmywczych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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1175/OS/2015 09-07-2015 od 2015-07-09 Marszałek Województwa Śląskiego

1730/OS/2015 30-09-2015 od 2015-09-30 Marszałek Województwa Śląskiego

1793/OS/2015 13-10-2015 od 2015-10-13 Marszałek Województwa Śląskiego

2436/OS/2017 19-07-2017 od 2017-07-19 do 2027-09-29 Marszałek Województwa Śląskiego

3766/OS/2017 13-11-2017 od 2017-11-13 Marszałek Województwa Śląskiego

777/OS/2014 11-04-2014 od 2014-04-11 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010412R5  2 575,7200

100101R5  9 602,3900

100102R5  26 072,9700

100124R5  16 932,4800

100182R5  35 375,0100

191306R5  2 352,6000  903,1620

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 477 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Siemianowice Śląskie,  5 500,00270120746

Linia do segregacji zebranych selektywnie 

surowców wtórnych TRYMET RECYKLUS - 6k

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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IR-O.S.6233.64.2014 12-12-2014 od 2014-12-12 do 2024-12-11 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

OŚ.OŚ-7660/99/09 23-02-2010 od 2010-02-23 do 2020-02-21 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

RS.6233.45.2015 23-08-2017 od 2017-08-23 do 2024-12-11 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  107,5000

150102R12  61,0000

150104R12  0,4000

150107R12  9,7000

200101R12  665,4000

200102R12  868,9000

200139R12  837,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 478 Zakład mechanicznego przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 43-600 Jaworzno  56 220,00270127688

Instalacja do higienizacji komunalnych osadów 

ściekowych (Dąb 105)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3312/OS/2016 07-12-2016 od 2016-12-07 do 2026-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-ŚR.6233.29.2016 02-03-2017 od 2017-03-03 do 2027-03-02 Prezydent Miasta Jaworzna
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OŚ-ŚR.6233.46.2014 20-03-2015 od 2017-01-01 do 2025-03-20 Urząd Miasta Jaworzno

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190999R3  346,5000  17,3300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 479 zakład do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów (proces R3)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Milowicka 7a, 40-833 Katowice  10 000,00270135328

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

113/0/2015 03-06-2015 od 2015-06-25 do 2023-09-30 Urząd Miasta Katowice

52/0/2014 27-02-2015 od 2015-03-23 do 2025-01-31 Urząd Miasta Katowice

96/0/2014 02-12-2014 od 2014-12-02 do 2025-01-31 Urząd Miasta Katowice

KS.IV.MM.7660-242-6/10 30-12-2010 od 2010-12-30 do 2015-12-31 Urząd Miasta Katowice

KŚ.II.JZ.7660-23/06 23-03-2006 od 2006-03-23 do 2015-12-31 Urząd Miasta Katowice

KŚ.IV.JK.7660-90-2/09 26-10-2009 od 2009-10-26 do 2015-12-31 Urząd Miasta Katowice

KŚ-IV.6221.27.2011.MM 29-02-2012 od 2012-02-29 do 2021-12-31 Urząd Miasta Katowice

KŚ-IV.6221.36.2012.AM 18-12-2012 od 2012-12-18 do 2022-09-30 Prezydent Miasta Katowice

KŚ-IV.6233.43.2017.AM 29-12-2017 od 2017-12-29 do 2027-11-30 Prezydent Miasta Katowice

KŚ-IV.6233.51.2013.JK 07-10-2013 od 2013-10-07 do 2023-09-30 Prezydent Miasta Katowice

KŚ-IV.6233.95.2014.JK 27-02-2015 od 2015-02-27 do 2025-01-31 Prezydent Miasta Katwoice
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OS.GO.KW-00004/17 04-01-2017 od 2017-04-01 do 2024-10-29 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.KW-00070/17 14-02-2017 od 2017-02-14 do 2018-02-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.KW-00119/18 14-02-2018 od 2018-02-14 do 2019-02-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.KW-00886/14 30-10-2014 od 2014-10-30 do 2024-10-29 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00021.2017 06-06-2017 od 2017-06-06 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00047.2016 23-12-2016 od 2016-12-23 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00050.2015 21-01-2016 od 2016-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW.-105/15 17-03-2015 od 2015-03-17 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW-837/14 27-11-2014 od 2014-11-27 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.KW-00540/16 25-08-2016 od 2016-08-25 do 2017-08-24 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200201R3  7 995,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 480 zakład do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów (proces D8)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Milowicka 7a, 40-833 Katowice  50 000,00270135328

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

113/0/2015 03-06-2015 od 2015-06-25 do 2023-09-30 Urząd Miasta Katowice

52/0/2014 27-02-2015 od 2015-03-23 do 2025-01-31 Urząd Miasta Katowice
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96/0/2014 02-12-2014 od 2014-12-02 do 2025-01-31 Urząd Miasta Katowice

KS.IV.MM.7660-242-6/10 30-12-2010 od 2010-12-30 do 2015-12-31 Urząd Miasta Katowice

KŚ.II.JZ.7660-23/06 23-03-2006 od 2006-03-23 do 2015-12-31 Urząd Miasta Katowice

KŚ.IV.JK.7660-90-2/09 26-10-2009 od 2009-10-26 do 2015-12-31 Urząd Miasta Katowice

KŚ-IV.6221.27.2011.MM 29-02-2012 od 2012-02-29 do 2021-12-31 Urząd Miasta Katowice

KŚ-IV.6221.36.2012.AM 18-12-2012 od 2012-12-18 do 2022-09-30 Prezydent Miasta Katowice

KŚ-IV.6233.43.2017.AM 29-12-2017 od 2017-12-29 do 2027-11-30 Prezydent Miasta Katowice

KŚ-IV.6233.51.2013.JK 07-10-2013 od 2013-10-07 do 2023-09-30 Prezydent Miasta Katowice

KŚ-IV.6233.95.2014.JK 27-02-2015 od 2015-02-27 do 2025-01-31 Prezydent Miasta Katwoice

OS.GO.KW-00004/17 04-01-2017 od 2017-04-01 do 2024-10-29 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.KW-00070/17 14-02-2017 od 2017-02-14 do 2018-02-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.KW-00119/18 14-02-2018 od 2018-02-14 do 2019-02-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.KW-00886/14 30-10-2014 od 2014-10-30 do 2024-10-29 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00021.2017 06-06-2017 od 2017-06-06 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00047.2016 23-12-2016 od 2016-12-23 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00050.2015 21-01-2016 od 2016-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW.-105/15 17-03-2015 od 2015-03-17 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW-837/14 27-11-2014 od 2014-11-27 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.KW-00540/16 25-08-2016 od 2016-08-25 do 2017-08-24 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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191212D8  45 435,4000

200303D8  4 537,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 481 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów (proces D13)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Milowicka 7a, 40-833 Katowice  100 000,00270135328

instalacja do mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

113/0/2015 03-06-2015 od 2015-06-25 do 2023-09-30 Urząd Miasta Katowice

52/0/2014 27-02-2015 od 2015-03-23 do 2025-01-31 Urząd Miasta Katowice

96/0/2014 02-12-2014 od 2014-12-02 do 2025-01-31 Urząd Miasta Katowice

KS.IV.MM.7660-242-6/10 30-12-2010 od 2010-12-30 do 2015-12-31 Urząd Miasta Katowice

KŚ.II.JZ.7660-23/06 23-03-2006 od 2006-03-23 do 2015-12-31 Urząd Miasta Katowice

KŚ.IV.JK.7660-90-2/09 26-10-2009 od 2009-10-26 do 2015-12-31 Urząd Miasta Katowice

KŚ-IV.6221.27.2011.MM 29-02-2012 od 2012-02-29 do 2021-12-31 Urząd Miasta Katowice

KŚ-IV.6221.36.2012.AM 18-12-2012 od 2012-12-18 do 2022-09-30 Prezydent Miasta Katowice

KŚ-IV.6233.43.2017.AM 29-12-2017 od 2017-12-29 do 2027-11-30 Prezydent Miasta Katowice

KŚ-IV.6233.51.2013.JK 07-10-2013 od 2013-10-07 do 2023-09-30 Prezydent Miasta Katowice

KŚ-IV.6233.95.2014.JK 27-02-2015 od 2015-02-27 do 2025-01-31 Prezydent Miasta Katwoice

OS.GO.KW-00004/17 04-01-2017 od 2017-04-01 do 2024-10-29 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.KW-00070/17 14-02-2017 od 2017-02-14 do 2018-02-14 Marszałek Województwa Śląskiego
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OS.GO.KW-00119/18 14-02-2018 od 2018-02-14 do 2019-02-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.KW-00886/14 30-10-2014 od 2014-10-30 do 2024-10-29 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00021.2017 06-06-2017 od 2017-06-06 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00047.2016 23-12-2016 od 2016-12-23 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00050.2015 21-01-2016 od 2016-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW.-105/15 17-03-2015 od 2015-03-17 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW-837/14 27-11-2014 od 2014-11-27 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.KW-00540/16 25-08-2016 od 2016-08-25 do 2017-08-24 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102D13  347,3000

150106D13  23,0000

191204D13  479,6000

191212D13  5 292,8000

200301D13  77 151,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 482 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Milowicka 7a, 40-833 Katowice  65 000,00270135328

Nowa sortownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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113/0/2015 03-06-2015 od 2015-06-25 do 2023-09-30 Urząd Miasta Katowice

52/0/2014 27-02-2015 od 2015-03-23 do 2025-01-31 Urząd Miasta Katowice

96/0/2014 02-12-2014 od 2014-12-02 do 2025-01-31 Urząd Miasta Katowice

KS.IV.MM.7660-242-6/10 30-12-2010 od 2010-12-30 do 2015-12-31 Urząd Miasta Katowice

KŚ.II.JZ.7660-23/06 23-03-2006 od 2006-03-23 do 2015-12-31 Urząd Miasta Katowice

KŚ.IV.JK.7660-90-2/09 26-10-2009 od 2009-10-26 do 2015-12-31 Urząd Miasta Katowice

KŚ-IV.6221.27.2011.MM 29-02-2012 od 2012-02-29 do 2021-12-31 Urząd Miasta Katowice

KŚ-IV.6221.36.2012.AM 18-12-2012 od 2012-12-18 do 2022-09-30 Prezydent Miasta Katowice

KŚ-IV.6233.43.2017.AM 29-12-2017 od 2017-12-29 do 2027-11-30 Prezydent Miasta Katowice

KŚ-IV.6233.51.2013.JK 07-10-2013 od 2013-10-07 do 2023-09-30 Prezydent Miasta Katowice

KŚ-IV.6233.95.2014.JK 27-02-2015 od 2015-02-27 do 2025-01-31 Prezydent Miasta Katwoice

OS.GO.KW-00004/17 04-01-2017 od 2017-04-01 do 2024-10-29 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.KW-00070/17 14-02-2017 od 2017-02-14 do 2018-02-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.KW-00119/18 14-02-2018 od 2018-02-14 do 2019-02-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.KW-00886/14 30-10-2014 od 2014-10-30 do 2024-10-29 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00021.2017 06-06-2017 od 2017-06-06 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00047.2016 23-12-2016 od 2016-12-23 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00050.2015 21-01-2016 od 2016-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW.-105/15 17-03-2015 od 2015-03-17 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW-837/14 27-11-2014 od 2014-11-27 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.KW-00540/16 25-08-2016 od 2016-08-25 do 2017-08-24 Marszałek Województwa Śląskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  3,1000

150101R12  678,9000

150102R12  1 170,1000

150104R12  0,6000

150106R12  23,0000

150107R12  516,7000

170203R12  0,7000

191201R12  23,7000

191204R12  130,7000

200101R12  2 511,0000

200102R12  2 684,0000

200139R12  35,5000

200140R12  0,1000

200199R12  4 997,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 483 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Traktorzystów 12, 42-439 Żarnowiec  1 720,00270144468

stacja denontażu pojazdów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz.OS.GO.7221.6.2015 10-11-2015 od 2015-11-10 do 2020-11-05 Marszałek Województwa Śląskiego

ROII.6233.026.2015.BS 01-09-2015 od 2015-09-01 do 2025-09-01 Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  272,2600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 484 Instalacja przetwarzania odpoadów 

metalowych - prasonożyca

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Okólna , 42-400 Zawiercie  8 000,00270164519

Mechaniczny Przerób

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

712/OS/2014 31-03-2014 od 2014-03-31 do 2024-03-31 Marszałek Województwa Śląskiego

ROII.6233.035.2014.BS 21-11-2014 od 2014-11-21 do 2024-11-21 Starorsta Zawierciański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160117R12  6 908,6070
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 485 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Okólna , 42-400 Zawiercie  400,00270164519

Stacja demontarzu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

712/OS/2014 31-03-2014 od 2014-03-31 do 2024-03-31 Marszałek Województwa Śląskiego

ROII.6233.035.2014.BS 21-11-2014 od 2014-11-21 do 2024-11-21 Starorsta Zawierciański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  40,7600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 486 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Okólna , 42-400 Zawiercie  2 000,00270164519

Stacja Demontażu Pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

712/OS/2014 31-03-2014 od 2014-03-31 do 2024-03-31 Marszałek Województwa Śląskiego

ROII.6233.035.2014.BS 21-11-2014 od 2014-11-21 do 2024-11-21 Starorsta Zawierciański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4883



160104R12  936,0630

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 487

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krzywa , 42-400 Zawiercie  10 000,00270198636

Instalacja mechanicznego przetwarzania popiołów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

118/OS/2017 30-03-2017 od 2017-03-30 Marszałek Województwa Śląskiego

2893/OS/2014 31-12-2014 od 2014-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

3646/OS/2017 13-10-2017 od 2017-10-13 Marszałek Województwa Śląskiego

ROII.6233.032.2015.BS 22-10-2015 od 2015-10-22 do 2025-10-22 Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200199R12  390,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 488

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krzywa , 42-400 Zawiercie  4 000,00270198636

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych 

odpadów zielonych i bioodpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

118/OS/2017 30-03-2017 od 2017-03-30 Marszałek Województwa Śląskiego
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2893/OS/2014 31-12-2014 od 2014-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

3646/OS/2017 13-10-2017 od 2017-10-13 Marszałek Województwa Śląskiego

ROII.6233.032.2015.BS 22-10-2015 od 2015-10-22 do 2025-10-22 Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R3  19,3200

190801R3  197,5200

190805R3  886,7000

200108R3  379,8100

200201R3  2 435,6610

200302R3  49,7700

200303R3  49,7200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 489 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krzywa , 42-400 Zawiercie  23 000,00270198636

Instalacja stabilizacji tlenowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

118/OS/2017 30-03-2017 od 2017-03-30 Marszałek Województwa Śląskiego

2893/OS/2014 31-12-2014 od 2014-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

3646/OS/2017 13-10-2017 od 2017-10-13 Marszałek Województwa Śląskiego

4885



ROII.6233.032.2015.BS 22-10-2015 od 2015-10-22 do 2025-10-22 Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212R3  20 276,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 490 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krzywa , 42-400 Zawiercie  50 000,00270198636

sortownia odpadów zmieszanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

118/OS/2017 30-03-2017 od 2017-03-30 Marszałek Województwa Śląskiego

2893/OS/2014 31-12-2014 od 2014-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

3646/OS/2017 13-10-2017 od 2017-10-13 Marszałek Województwa Śląskiego

ROII.6233.032.2015.BS 22-10-2015 od 2015-10-22 do 2025-10-22 Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  206,3000

150102R12  456,3370

150104R12  2,7610

150107R12  241,9960

200101R12  531,2820

4886



200102R12  920,9690

200139R12  1 129,8320

200140R12  10,1400

200301R12  33 783,8600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 491 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krzywa , 42-400 Zawiercie  600,00270198636

Stanowisko demontażu odpadów 

wielkogabarytowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

118/OS/2017 30-03-2017 od 2017-03-30 Marszałek Województwa Śląskiego

2893/OS/2014 31-12-2014 od 2014-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

3646/OS/2017 13-10-2017 od 2017-10-13 Marszałek Województwa Śląskiego

ROII.6233.032.2015.BS 22-10-2015 od 2015-10-22 do 2025-10-22 Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  599,8730

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 492 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dworcowa 10, 43-178 Ornontowice  3 942,00270213360

erema rga 100 tve

4887



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6233.15.2017.JK 19-12-2017 od 2017-12-19 do 2025-01-23 Starosta Mikołowski

MNO.6233.39.2014.JK 23-09-2014 od 2014-09-23 do 2025-01-23 Starosta Mikołowski

MNO.6233.4.2012.JK 22-02-2012 od 2012-03-08 do 2022-03-08 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  28,9050

150102R3  3 885,6140

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 493 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Św. Elżbiety , Bytom  3 000 000,00270480172

Instalacja do recyklingu materiałów nieorganicznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2610/OS/2013 28-11-2013 od 2013-11-28 do 2024-11-28 Marszałek Województwa Śląskiego

ZEO.6233.1.2015 30-04-2015 od 2015-04-30 do 2025-04-30 Prezydent Miasta Bytomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010102R5  34 050,0000

010412R5  192 950,0000

4888



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 494 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 41-605 ŚWIĘTOCHŁOWICE  100 000,00270513902

Instalacja do produkcji kruszywa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3/2014 28-01-2014 od 2014-01-28 do 2023-11-21 Urząd Miasta Świętochłowice

402/OS/2014 27-02-2014 od 2014-02-27 do 2017-02-25 Marszałek Województwa Śląskiego

EGO.6233.07.04.2013 15-10-2013 od 2013-10-15 do 2018-09-25 Urząd Miasta Świętochłowice

EGO.6233.21.02.2015 12-11-2015 od 2015-11-12 do 2020-10-12 Prezydent Miasta Świętochłowice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100599R5  54 442,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 495 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stalowa 10, 40-602 Racibórz  1 500,00270519276

Instalacja produkcji elektrod grafitowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

275/15/SE 14-12-2015 od 2015-12-14 do 2026-12-13 Starosta Raciborski

SE-III-7623/127/8/06 27-03-2006 od 2006-03-27 do 2016-03-27 Starostwo Powiatowe w Raciborzu

4889



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100299R5  25,0400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 496 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów-mechaniczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów  150 000,00270532443

Instalacja MBP odpadów komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1581/OS/2014 12-08-2014 od 2014-08-12 do 2024-07-25 Marszałek Województwa Śląskiego

658/OS/2016 11-04-2016 od 2016-04-11 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221/91/11 16-07-2009 od 2009-07-16 do 2018-10-20 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/56/08 12-08-2008 od 2008-08-12 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628-16/10 09-06-2010 od 2010-06-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/19/09 14-05-2009 od 2009-05-14 do 2017-04-16 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/30/09 10-06-2009 od 2009-06-10 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/32/09 20-07-2009 od 2009-07-20 do 2019-07-20 Marszałek województwa Śląskiego

OS.GO.76360/40/10 23-06-2010 od 2010-06-23 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/81/10 03-11-2010 od 2010-11-03 do 2011-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76362/1/08 06-02-2008 od 2008-02-06 do 2016-08-03 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76362/17/08 20-10-2008 od 2008-10-20 do 2018-10-20 Marszałek województwa Śląskiego

4890



OS.GO.76362/2/09 08-04-2009 od 2009-04-08 do 2017-04-16 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO/76360/53/09 02-12-2009 od 2009-12-02 do 2019-07-20 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00323.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.59.2015 29-02-2016 od 2016-02-29 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-PZ.7222.140.2017 27-12-2017 od 2017-12-27 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

ŚR-II/6622/12/07 16-04-2007 od 2007-04-16 do 2017-04-16 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/43/06/33/4/07 30-08-2007 od 2007-08-30 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/4333/1/07 30-03-2007 od 2007-03-30 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6622/7/3/06 03-08-2006 od 2006-08-03 do 2016-08-03 Wojewoda Śląski

ŚR-III-6618/PZ/43/18/06 14-07-2006 od 2006-07-14 Wojewoda Śląski

WOŚ.6233.8.2011 16-12-2011 od 2011-12-16 do 2021-12-16 Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  4,0600

150101R12  412,9200

150102R12  519,3600

150106R12  1 054,4400

150107R12  670,4400

200101R12  1 523,8400

200102R12  2 977,4600

200111R12  25,0000

4891



200138R12  19,9000

200139R12  211,7800

200199R12  3 392,5200

200301R12  83 776,7000

200302R12  146,6600

200399R12  0,1800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 497 kompostownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów  9 000,00270532443

Kompostowania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1581/OS/2014 12-08-2014 od 2014-08-12 do 2024-07-25 Marszałek Województwa Śląskiego

658/OS/2016 11-04-2016 od 2016-04-11 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221/91/11 16-07-2009 od 2009-07-16 do 2018-10-20 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/56/08 12-08-2008 od 2008-08-12 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628-16/10 09-06-2010 od 2010-06-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/19/09 14-05-2009 od 2009-05-14 do 2017-04-16 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/30/09 10-06-2009 od 2009-06-10 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/32/09 20-07-2009 od 2009-07-20 do 2019-07-20 Marszałek województwa Śląskiego

OS.GO.76360/40/10 23-06-2010 od 2010-06-23 Marszałek Województwa Śląskiego

4892



OS.GO.76360/81/10 03-11-2010 od 2010-11-03 do 2011-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76362/1/08 06-02-2008 od 2008-02-06 do 2016-08-03 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76362/17/08 20-10-2008 od 2008-10-20 do 2018-10-20 Marszałek województwa Śląskiego

OS.GO.76362/2/09 08-04-2009 od 2009-04-08 do 2017-04-16 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO/76360/53/09 02-12-2009 od 2009-12-02 do 2019-07-20 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00323.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.59.2015 29-02-2016 od 2016-02-29 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-PZ.7222.140.2017 27-12-2017 od 2017-12-27 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

ŚR-II/6622/12/07 16-04-2007 od 2007-04-16 do 2017-04-16 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/43/06/33/4/07 30-08-2007 od 2007-08-30 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/4333/1/07 30-03-2007 od 2007-03-30 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6622/7/3/06 03-08-2006 od 2006-08-03 do 2016-08-03 Wojewoda Śląski

ŚR-III-6618/PZ/43/18/06 14-07-2006 od 2006-07-14 Wojewoda Śląski

WOŚ.6233.8.2011 16-12-2011 od 2011-12-16 do 2021-12-16 Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304R3  40,4400

160380R3  1 049,7600

200108R3  3 473,4800

200201R3  4 410,1200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 498 kompostownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów  40 000,00270532443

Kompostowania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1581/OS/2014 12-08-2014 od 2014-08-12 do 2024-07-25 Marszałek Województwa Śląskiego

658/OS/2016 11-04-2016 od 2016-04-11 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221/91/11 16-07-2009 od 2009-07-16 do 2018-10-20 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/56/08 12-08-2008 od 2008-08-12 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628-16/10 09-06-2010 od 2010-06-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/19/09 14-05-2009 od 2009-05-14 do 2017-04-16 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/30/09 10-06-2009 od 2009-06-10 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/32/09 20-07-2009 od 2009-07-20 do 2019-07-20 Marszałek województwa Śląskiego

OS.GO.76360/40/10 23-06-2010 od 2010-06-23 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/81/10 03-11-2010 od 2010-11-03 do 2011-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76362/1/08 06-02-2008 od 2008-02-06 do 2016-08-03 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76362/17/08 20-10-2008 od 2008-10-20 do 2018-10-20 Marszałek województwa Śląskiego

OS.GO.76362/2/09 08-04-2009 od 2009-04-08 do 2017-04-16 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO/76360/53/09 02-12-2009 od 2009-12-02 do 2019-07-20 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00323.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

4894



OS.PZ.7222.59.2015 29-02-2016 od 2016-02-29 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-PZ.7222.140.2017 27-12-2017 od 2017-12-27 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

ŚR-II/6622/12/07 16-04-2007 od 2007-04-16 do 2017-04-16 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/43/06/33/4/07 30-08-2007 od 2007-08-30 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/4333/1/07 30-03-2007 od 2007-03-30 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6622/7/3/06 03-08-2006 od 2006-08-03 do 2016-08-03 Wojewoda Śląski

ŚR-III-6618/PZ/43/18/06 14-07-2006 od 2006-07-14 Wojewoda Śląski

WOŚ.6233.8.2011 16-12-2011 od 2011-12-16 do 2021-12-16 Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212R3  38 389,4200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 499

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów  20 000,00270532443

MBP-Stacja demontażu odpadów 

wielkogabarytowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1581/OS/2014 12-08-2014 od 2014-08-12 do 2024-07-25 Marszałek Województwa Śląskiego

658/OS/2016 11-04-2016 od 2016-04-11 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221/91/11 16-07-2009 od 2009-07-16 do 2018-10-20 Marszałek Województwa Śląskiego

4895



OS.GO.7628/56/08 12-08-2008 od 2008-08-12 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628-16/10 09-06-2010 od 2010-06-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/19/09 14-05-2009 od 2009-05-14 do 2017-04-16 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/30/09 10-06-2009 od 2009-06-10 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/32/09 20-07-2009 od 2009-07-20 do 2019-07-20 Marszałek województwa Śląskiego

OS.GO.76360/40/10 23-06-2010 od 2010-06-23 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/81/10 03-11-2010 od 2010-11-03 do 2011-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76362/1/08 06-02-2008 od 2008-02-06 do 2016-08-03 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76362/17/08 20-10-2008 od 2008-10-20 do 2018-10-20 Marszałek województwa Śląskiego

OS.GO.76362/2/09 08-04-2009 od 2009-04-08 do 2017-04-16 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO/76360/53/09 02-12-2009 od 2009-12-02 do 2019-07-20 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00323.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.59.2015 29-02-2016 od 2016-02-29 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-PZ.7222.140.2017 27-12-2017 od 2017-12-27 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

ŚR-II/6622/12/07 16-04-2007 od 2007-04-16 do 2017-04-16 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/43/06/33/4/07 30-08-2007 od 2007-08-30 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/4333/1/07 30-03-2007 od 2007-03-30 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6622/7/3/06 03-08-2006 od 2006-08-03 do 2016-08-03 Wojewoda Śląski

ŚR-III-6618/PZ/43/18/06 14-07-2006 od 2006-07-14 Wojewoda Śląski

WOŚ.6233.8.2011 16-12-2011 od 2011-12-16 do 2021-12-16 Starostwo Powiatowe w Gliwicach

4896



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  4 457,4800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 500 Stacja demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kokotek 52, 41-700 Ruda Śląska  2 350,00270534809

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

13/2014 20-05-2014 od 2014-05-20 do 2023-09-17 Prezydent M. Ruda Śląska

25/2013 16-09-2013 od 2013-09-16 do 2023-09-17 Prezydent Miasta Ruda Śląska

874/OS/2013 15-04-2013 od 2013-04-15 do 2023-04-12 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 201,7950

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 501 Kruszarka szczękowa + sortownik 

przesiewacz

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wiosenna 47, 41-253 Czeladź  15 000,00270536441

Kruszarka szczękowa + sortownik przesiewacz

4897



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚiL.6220.0011.2013 31-07-2013 od 2013-07-31 do 2023-07-30 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  2 876,4700

170181R5  5 624,3600

170302R5  1 109,2000

170504R5  518,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 502 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cieszyńska 31, 43-200 Pszczyna  35 000,00270537920

Instalacja do produkcji pustaków w Pszczynie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ESG-I-76443/163/3/02/03 31-03-2003 od 2003-03-31 do 2013-03-31 Urząd Miasta Zabrze

ESG-I-76443/82/02 29-08-2002 od 2002-08-29 do 2012-08-29 Urząd Miasta Zabrze

RO.7644/0-109.1/02/08 19-09-2008 od 2008-09-19 do 2012-10-21 Starosta Pszczyński

RO-IV.6233.18.2012 12-07-2012 od 2012-07-12 do 2022-07-11 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

RO-IV.6233.30.2015 14-10-2015 od 2015-10-14 do 2025-10-13 Starosta Pszczyński

WE.6233.51.2012.BB 07-06-2013 od 2020-06-07 do 2023-05-31 Prezydent Miasta Zabrz
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R5  10 907,4900

100180R5  12 898,3900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 503 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cieszyńska 31, 43-200 Pszczyna  18 000,00270537920

Linia Produkcyjna w Zabrzu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ESG-I-76443/163/3/02/03 31-03-2003 od 2003-03-31 do 2013-03-31 Urząd Miasta Zabrze

ESG-I-76443/82/02 29-08-2002 od 2002-08-29 do 2012-08-29 Urząd Miasta Zabrze

RO.7644/0-109.1/02/08 19-09-2008 od 2008-09-19 do 2012-10-21 Starosta Pszczyński

RO-IV.6233.18.2012 12-07-2012 od 2012-07-12 do 2022-07-11 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

RO-IV.6233.30.2015 14-10-2015 od 2015-10-14 do 2025-10-13 Starosta Pszczyński

WE.6233.51.2012.BB 07-06-2013 od 2020-06-07 do 2023-05-31 Prezydent Miasta Zabrz

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R5  359,6800

4899



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 504 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice  5 742,00270544972

płuczka piasku

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

40/O/2013 04-06-2013 od 2013-06-04 do 2023-03-31 Prezydent Miasta Katowice

60/O/2013 

KŚ-IV.6221.20.2013

22-08-2013 od 2013-08-22 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Katowice

661/OS/2014 25-03-2014 od 2014-03-25 do 2024-03-23 Marszałek Województwa Śląskiego

9/2014 08-05-2014 od 2014-05-08 do 2024-05-09 Prezydent Miasta Ruda Śląska

KO.6233.3.2015 15-12-2015 od 2015-12-15 do 2025-12-15 Urząd Miasta Ruda Śląska

KŚ-IV.6233.53.2015.AM 17-11-2015 od 2015-11-17 do 2020-11-15 Prezydent Miasta Katowice

Nr 9/2018 15-03-2018 od 2018-03-15 do 2024-05-09 Prezydent Miasta Ruda Śląska

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190802R5  709,1670

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 505 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice  440,00270544972

płuczka piasku

4900



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

40/O/2013 04-06-2013 od 2013-06-04 do 2023-03-31 Prezydent Miasta Katowice

60/O/2013 

KŚ-IV.6221.20.2013

22-08-2013 od 2013-08-22 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Katowice

661/OS/2014 25-03-2014 od 2014-03-25 do 2024-03-23 Marszałek Województwa Śląskiego

9/2014 08-05-2014 od 2014-05-08 do 2024-05-09 Prezydent Miasta Ruda Śląska

KO.6233.3.2015 15-12-2015 od 2015-12-15 do 2025-12-15 Urząd Miasta Ruda Śląska

KŚ-IV.6233.53.2015.AM 17-11-2015 od 2015-11-17 do 2020-11-15 Prezydent Miasta Katowice

Nr 9/2018 15-03-2018 od 2018-03-15 do 2024-05-09 Prezydent Miasta Ruda Śląska

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190802R5  185,4600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 506 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice  8 760,00270544972

płuczka piasku

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

40/O/2013 04-06-2013 od 2013-06-04 do 2023-03-31 Prezydent Miasta Katowice

60/O/2013 

KŚ-IV.6221.20.2013

22-08-2013 od 2013-08-22 do 2023-06-30 Prezydent Miasta Katowice

661/OS/2014 25-03-2014 od 2014-03-25 do 2024-03-23 Marszałek Województwa Śląskiego

4901



9/2014 08-05-2014 od 2014-05-08 do 2024-05-09 Prezydent Miasta Ruda Śląska

KO.6233.3.2015 15-12-2015 od 2015-12-15 do 2025-12-15 Urząd Miasta Ruda Śląska

KŚ-IV.6233.53.2015.AM 17-11-2015 od 2015-11-17 do 2020-11-15 Prezydent Miasta Katowice

Nr 9/2018 15-03-2018 od 2018-03-15 do 2024-05-09 Prezydent Miasta Ruda Śląska

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190802R5  165,9700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 507 Instalacja do fermentacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Włodowska 21, 42-400 Zawiercie  62 000,00270545546

Instalacja do fermentacji odpadów organicznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROII.6220.005.2015.BS 15-12-2015 od 2015-12-15 do 2025-12-15 Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ROII.6233.046.2014.BS 21-01-2015 od 2015-01-21 do 2025-02-21 Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190899D8  646,0000  6,4600

4902



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 508 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mikołowska 5, 43-100 Tychy270546630

instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304D13  960,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 509 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Braci Mieroszewskich 81 C, 41-219 

Sosnowiec

 1 000,00270564035

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1286/OS/2014 01-07-2014 od 2014-07-01 do 2024-06-30 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  143,1140

4903



160106R12  30,7080

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 510 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mysłowicka 36, Mysłowice,  5 000,00270581460

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR-OS.6233.13.2014 26-03-2014 od 2014-03-26 do 2021-03-25 Prezydent Miasta Siemianowice Ślaskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  262,6200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 511 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chrzanowska 63 A, 41-404 Mysłowice  1 220,70270587964

Stacja demontażu pojazdów S/15

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-GO.7221.00080.2014 16-01-2015 od 2015-01-16 do 2020-01-14 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  275,1670

4904



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 512 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konstytucji 61, Bytom  1 000 000,00270606443

Instalacja do produkcji kruszyw budowlanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2967/OS/12 30-10-2012 od 2012-10-30 do 2022-10-29 Marszałek Województwa Śląskiego

619/OS/2015 14-04-2015 od 2015-04-14 do 2019-04-10 Marszałek Województwa Śląskiego

ZEO.6233.14.2015 25-03-2015 od 2015-03-25 do 2025-03-25 Urząd Miasta Bytomia

ZEO.6233.22.2015 26-03-2015 od 2015-03-26 do 2025-03-26 Urząd Miasta Bytomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070180R5  2 363,7000

100201R5  3 564,3000

100214R5  76 868,4000

100299R5  17 979,4000

100903R5  75,3000

161104R5  26 462,4000

161106R5  124,5000

170107R5  12 491,7000

170181R5  268,4000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 513 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kielecka 30C, 42-470 Siewierz  800,00270636361

Linia recyklingu folii

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚiL.6233.0046.2018 10-12-2018 od 2018-12-10 do 2024-08-24 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0062.2014 25-08-2014 od 2014-08-25 do 2024-08-24 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  139,8700

150102R3  1,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 514

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Gliwice,  12 000,00270643674

Linia krusząco-mieląca

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4906



101201R12  855,3300

101203R12  4 186,4900

101208R12  1 459,9100

101213R12  635,5500  413,1100

120117R12  2,3400

120121R12  72,2700

161104R12  38,0500

161106R12  81,6300

170102R12  583,3800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 515

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Gliwice,  1 565,00270643674

Linia krusząco-mieląca

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOS.6233.56.2014 30-12-2014 od 2014-12-30 do 2024-12-30 Starosta gliwicki

WOŚ.6233.00055.2014 30-12-2014 od 2015-01-20 do 2025-01-20 Starosta gliwicki

WOŚ.6233.2.2015 30-04-2015 od 2015-04-30 do 2024-12-30 Starosta gliwicki

WOŚ.6233.39.2014 29-09-2014 od 2014-09-29 do 2024-09-29 Starosta gliwicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4907



101208R5  73,1000

160304R5  309,9200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 516 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Roździeńskiego 24, 41-946 Piekary 

Śląskie

 100 000,00270647152

Instalacja do produkcji ołowiu rafinowanego i stopów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2325/OS/2010 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2017-09-11 Marszałek Województwa Śląskiego

2326/OS/2010 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2017-04-27 Marszałek Województwa Śląskiego

2543/OS/2013 02-12-2013 od 2013-12-02 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

2637/OS/2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

2689/OS/2012 19-09-2012 od 2012-09-19 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

2844/OS/2014 04-12-2014 od 2014-12-04 Marszałek Województwa Śląskiego

3395/OS/2017 10-10-2017 od 2017-10-10 Marszałek Województwa Śląskiego

3893/OS/2011 30-12-2011 od 2011-12-30 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

861/OS/2014 28-04-2014 od 2014-04-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/22/09 20-04-2009 od 2009-04-20 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/45/1/09/10 28-04-2010 od 2010-04-28 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/53/08 31-07-2008 od 2008-07-31 do 2017-04-27 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/62/07/1/08 11-02-2008 od 2008-02-11 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

4908



OSś.6233.23.2017 16-02-2018 od 2018-02-16 do 2019-02-16 Prezydent Miasta Piekary Śląskie

ŚR.IV/6618/Byt/P/25/13/0

4

25-10-2004 od 2004-10-25 do 2014-10-25 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/31/06/14/07 11-09-2007 od 2007-09-11 do 2017-09-11 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/34/06/8/07 27-04-2007 od 2007-04-27 do 2017-04-27 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160118R12  41,8400

160304R12  1,1320

191204R12  19,5700

120103R4  6,0150

170401R4  0,5330

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 517 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Roździeńskiego 24, 41-946 Piekary 

Śląskie

 100 000,00270647152

Instalacja do produkcji ołowiu surowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2325/OS/2010 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2017-09-11 Marszałek Województwa Śląskiego

2326/OS/2010 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2017-04-27 Marszałek Województwa Śląskiego

2543/OS/2013 02-12-2013 od 2013-12-02 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

2637/OS/2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego
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2689/OS/2012 19-09-2012 od 2012-09-19 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

2844/OS/2014 04-12-2014 od 2014-12-04 Marszałek Województwa Śląskiego

3395/OS/2017 10-10-2017 od 2017-10-10 Marszałek Województwa Śląskiego

3893/OS/2011 30-12-2011 od 2011-12-30 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

861/OS/2014 28-04-2014 od 2014-04-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/22/09 20-04-2009 od 2009-04-20 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/45/1/09/10 28-04-2010 od 2010-04-28 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/53/08 31-07-2008 od 2008-07-31 do 2017-04-27 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/62/07/1/08 11-02-2008 od 2008-02-11 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

OSś.6233.23.2017 16-02-2018 od 2018-02-16 do 2019-02-16 Prezydent Miasta Piekary Śląskie

ŚR.IV/6618/Byt/P/25/13/0

4

25-10-2004 od 2004-10-25 do 2014-10-25 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/31/06/14/07 11-09-2007 od 2007-09-11 do 2017-09-11 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/34/06/8/07 27-04-2007 od 2007-04-27 do 2017-04-27 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150202R12  4,3540

100402R4  2 659,9140

100404R4  27,5300

100405R4  919,7580

100499R4  59,5600

120101R4  955,0800
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120102R4  306,9600

160303R4  5,0080

170403R4  2 828,9110

170405R4  2 739,9200

190813R4  859,5810  859,5810

191202R4  2 596,6700

191203R4  295,4370

191211R4  16 783,7430

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 518 instalacja do uwalniania, 

oczyszczania i neutralizacji elektrolitu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom  10 000,00270647152

instalacja do uwalniania, oczyszczania i 

neutralizacji elektrolitu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1448/OS/2018 08-05-2018 od 2018-05-08 do 2024-09-22 Marszałek Województwa Śląskiego

1940/OS/2014 30-09-2014 od 2014-09-30 do 2024-09-30 Marszałek Województwa Śląskiego

1942/OS/2014 30-09-2014 od 1899-12-30 do 2024-09-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7241.00026.2014 30-09-2014 od 2014-09-30 do 2024-09-22 Marszałek Województwa Śląskiego

ZEO.6221.4.2016 30-12-2016 od 2016-12-30 do 2026-12-30 Urząd Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.30.2014 16-01-2015 od 2015-01-16 do 2025-01-16 Urząd Miasta Bytomia

ZEO.7600-9/09 12-06-2009 od 2009-06-12 do 2019-06-12 Prezydent Miasta Bytomia
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160606D9  3 403,9030

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 519 Zakład przetwarzania zużytych baterii 

i akumulatorów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Roździeńskiego 24, 41-946 Piekary 

Śląskie

 100 000,00270647152

Instalacja przerobu złomu akumulatorowego w 

Piekarach Śląskich

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2325/OS/2010 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2017-09-11 Marszałek Województwa Śląskiego

2326/OS/2010 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2017-04-27 Marszałek Województwa Śląskiego

2543/OS/2013 02-12-2013 od 2013-12-02 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

2637/OS/2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

2689/OS/2012 19-09-2012 od 2012-09-19 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

2844/OS/2014 04-12-2014 od 2014-12-04 Marszałek Województwa Śląskiego

3395/OS/2017 10-10-2017 od 2017-10-10 Marszałek Województwa Śląskiego

3893/OS/2011 30-12-2011 od 2011-12-30 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

861/OS/2014 28-04-2014 od 2014-04-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/22/09 20-04-2009 od 2009-04-20 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/45/1/09/10 28-04-2010 od 2010-04-28 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego
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OS.GO.7628/53/08 31-07-2008 od 2008-07-31 do 2017-04-27 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/62/07/1/08 11-02-2008 od 2008-02-11 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

OSś.6233.23.2017 16-02-2018 od 2018-02-16 do 2019-02-16 Prezydent Miasta Piekary Śląskie

ŚR.IV/6618/Byt/P/25/13/0

4

25-10-2004 od 2004-10-25 do 2014-10-25 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/31/06/14/07 11-09-2007 od 2007-09-11 do 2017-09-11 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/34/06/8/07 27-04-2007 od 2007-04-27 do 2017-04-27 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160119R12  0,1780

160306R12  0,9890

160305R4  35,1950

160601R4  69 501,4380

190205R4  5,7600  5,7600

190813R4  2,1200  2,1200

191211R4  6 843,7560

200133R4  351,7410

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 520 instalacja do mechanicznego przerobu 

zużytych akumulatorów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom  100 000,00270647152

instalacja przetwórstwa tworzyw PP
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1448/OS/2018 08-05-2018 od 2018-05-08 do 2024-09-22 Marszałek Województwa Śląskiego

1940/OS/2014 30-09-2014 od 2014-09-30 do 2024-09-30 Marszałek Województwa Śląskiego

1942/OS/2014 30-09-2014 od 1899-12-30 do 2024-09-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7241.00026.2014 30-09-2014 od 2014-09-30 do 2024-09-22 Marszałek Województwa Śląskiego

ZEO.6221.4.2016 30-12-2016 od 2016-12-30 do 2026-12-30 Urząd Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.30.2014 16-01-2015 od 2015-01-16 do 2025-01-16 Urząd Miasta Bytomia

ZEO.7600-9/09 12-06-2009 od 2009-06-12 do 2019-06-12 Prezydent Miasta Bytomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191204R3  3 506,1630

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 521 Instalacja badawcza produkcji 

siarczanu potasu z odpadowego 

elektrolitu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Roździeńskiego 24, 41-946 Piekary 

Śląskie

 2,00270647152

Wydział produkcyjny-instalacja badawcza 

przetwórstwa elektrolitu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2325/OS/2010 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2017-09-11 Marszałek Województwa Śląskiego

2326/OS/2010 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2017-04-27 Marszałek Województwa Śląskiego

2543/OS/2013 02-12-2013 od 2013-12-02 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego
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2637/OS/2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

2689/OS/2012 19-09-2012 od 2012-09-19 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

2844/OS/2014 04-12-2014 od 2014-12-04 Marszałek Województwa Śląskiego

3395/OS/2017 10-10-2017 od 2017-10-10 Marszałek Województwa Śląskiego

3893/OS/2011 30-12-2011 od 2011-12-30 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

861/OS/2014 28-04-2014 od 2014-04-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/22/09 20-04-2009 od 2009-04-20 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/45/1/09/10 28-04-2010 od 2010-04-28 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/53/08 31-07-2008 od 2008-07-31 do 2017-04-27 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/62/07/1/08 11-02-2008 od 2008-02-11 do 2014-10-25 Marszałek Województwa Śląskiego

OSś.6233.23.2017 16-02-2018 od 2018-02-16 do 2019-02-16 Prezydent Miasta Piekary Śląskie

ŚR.IV/6618/Byt/P/25/13/0

4

25-10-2004 od 2004-10-25 do 2014-10-25 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/31/06/14/07 11-09-2007 od 2007-09-11 do 2017-09-11 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/34/06/8/07 27-04-2007 od 2007-04-27 do 2017-04-27 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160606R5  0,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 522 stacja unieszkodliwiania emulsji ul. Grota Roweckiego 130, 41-200 Sosnowiec  3 500,00270649330

Instalacje unieszkodliwiania emulsji 

olejowo-wodnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1508/OS/2013 15-07-2013 od 2013-07-15 do 2023-07-09 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120109R12  1 975,4700

120301R12  254,1800  0,7000

130105R12  5,6500

130507R12  341,9000

130899R12  21,0900

160708R12  10,3900  0,2000

161001R12  9,8300  0,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 523 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sielecka 93b, 42-500 Będzin  106 000,00270685320

Instalacja do odzysku odpadów kruszyw

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1191/OS/2015 09-07-2015 od 2015-07-09 do 2020-07-02 Marszałek Województwa Śląskiego

1374/OS/2013 28-06-2013 od 2013-06-28 do 2023-06-29 Marszałek Województwa Śląskiego
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1868/OS/2013 26-08-2013 od 2013-08-26 do 2013-08-26 Marszałek Województwa Śląskiego

1907/OS/2014 25-09-2014 od 2014-09-25 do 2023-06-28 Marszałek Województwa Śląskiego

301/OS/2012 20-02-2012 od 2012-02-20 do 2022-01-09 Marszałek Województwa Śląskiego

WŚiL.6220.0003.2016 29-11-2016 od 2016-11-29 do 2026-11-28 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0005.2016 26-02-2016 od 2026-02-26 do 2023-05-07 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0022.2014 07-04-2014 od 2014-04-07 do 2023-05-07 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0026.2013 08-05-2013 od 2013-05-08 do 2023-05-07 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0055.2013 16-09-2013 od 2013-09-16 do 2023-05-07 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0089.2014 18-12-2014 od 2014-12-18 do 2023-05-07 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100903R5  5,0000

100908R5  45,0000

101208R5  12,0000

101382R5  114,9000

170101R5  1 402,6000

170102R5  57,8300

170107R5  1 968,1750

170181R5  9 282,4940

170302R5  2 248,5240

170504R5  5 741,2340
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170506R5  19,7200

170604R5  337,1020

170802R5  19,0400

170904R5  1 914,6410

191209R5  1 245,6400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 524 Sortownia odpadów selektywnie 

zebranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sielecka 93b, 42-500 Będzin  13 000,00270685320

Pellet/zrębki/siano

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1191/OS/2015 09-07-2015 od 2015-07-09 do 2020-07-02 Marszałek Województwa Śląskiego

1374/OS/2013 28-06-2013 od 2013-06-28 do 2023-06-29 Marszałek Województwa Śląskiego

1868/OS/2013 26-08-2013 od 2013-08-26 do 2013-08-26 Marszałek Województwa Śląskiego

1907/OS/2014 25-09-2014 od 2014-09-25 do 2023-06-28 Marszałek Województwa Śląskiego

301/OS/2012 20-02-2012 od 2012-02-20 do 2022-01-09 Marszałek Województwa Śląskiego

WŚiL.6220.0003.2016 29-11-2016 od 2016-11-29 do 2026-11-28 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0005.2016 26-02-2016 od 2026-02-26 do 2023-05-07 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0022.2014 07-04-2014 od 2014-04-07 do 2023-05-07 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0026.2013 08-05-2013 od 2013-05-08 do 2023-05-07 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0055.2013 16-09-2013 od 2013-09-16 do 2023-05-07 Starosta Będziński
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WŚiL.6233.0089.2014 18-12-2014 od 2014-12-18 do 2023-05-07 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R3  803,0000

150103R3  50,0000

170201R3  100,0000

200201R3  4 999,9970

200303R3  1 051,2580

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 525 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sielecka 93b, 42-500 Będzin  604,00270685320

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1191/OS/2015 09-07-2015 od 2015-07-09 do 2020-07-02 Marszałek Województwa Śląskiego

1374/OS/2013 28-06-2013 od 2013-06-28 do 2023-06-29 Marszałek Województwa Śląskiego

1868/OS/2013 26-08-2013 od 2013-08-26 do 2013-08-26 Marszałek Województwa Śląskiego

1907/OS/2014 25-09-2014 od 2014-09-25 do 2023-06-28 Marszałek Województwa Śląskiego

301/OS/2012 20-02-2012 od 2012-02-20 do 2022-01-09 Marszałek Województwa Śląskiego

WŚiL.6220.0003.2016 29-11-2016 od 2016-11-29 do 2026-11-28 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0005.2016 26-02-2016 od 2026-02-26 do 2023-05-07 Starosta Będziński
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WŚiL.6233.0022.2014 07-04-2014 od 2014-04-07 do 2023-05-07 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0026.2013 08-05-2013 od 2013-05-08 do 2023-05-07 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0055.2013 16-09-2013 od 2013-09-16 do 2023-05-07 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0089.2014 18-12-2014 od 2014-12-18 do 2023-05-07 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  12,4650

160106R12  5,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 526 termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 11 LISTOPADA 2/4, 42-400 ZAWIERCIE  2 400,00270706452

Żeliwiak

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROII.6233.001.2013.BS 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2023-01-21 Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ROII.6233.005.2016.BS 22-03-2016 od 2016-03-22 do 2026-03-22 Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  1 366,5300
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 527 inne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zawadzkiego 77, Rudołtowice, 43-229 

Ćwiklice

 3 166,00271034701

AGLOMERYZATOR FOLII ODPADOWEJ

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO.7644/O-28/05 27-04-2005 od 2005-04-27 do 2015-04-26 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  22,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 528 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice  500,00271062577

Urządzenie do przerobu zerwanych mas 

bitumicznych MAGMA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.7221.00072.2015 16-11-2015 od 2015-11-16 do 2022-05-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7243.00032.2012 28-05-2012 od 2012-05-28 do 2022-05-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7243.00146.2012 14-01-2013 od 2013-01-14 do 2022-05-28 Marszałek Województwa Śląskiego

SR-823/2014 24-09-2014 od 2014-09-24 do 2024-09-15 Prezydent Miasta Gliwice
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R5  177,9100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 529 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gruchla 1, 42-300 MYSZKÓW  1 052 100,00271069295

Przesiewacz

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

563/OS/2015 31-03-2015 od 2015-03-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.6233.24.2013 30-09-2013 od 2013-09-30 do 2023-09-29 Starosta Myszkowski

OŚR.6233.30.2015 12-11-2015 od 2015-11-12 do 2025-11-11 Starosta Myszkowski

OŚR.6233.61.2014 14-01-2015 od 2015-01-14 do 2025-01-13 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  1,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 530 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Św. Elżbiety , 41-906 Bytom  312 000,00271089151

instalacja do produkcji granulatu
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZEO.6233.12.2016 11-10-2016 od 2016-10-11 do 2026-10-11 Urząd Miasta Bytomia

ZEO.7602-10/09 04-03-2009 Prezydent Miasta Bytomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010102R5  313,2800

010412R5  204 583,5300

170107R5  3 216,1600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 531 inne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dworcowa 2, 44-180 Toszek  25 000,00271089872

linia do rozdrabniania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.1.2016 06-06-2016 od 2016-06-06 do 2026-01-22 Starosta gliwicki

WOŚ.6220.8.2015 03-02-2016 od 2016-02-03 do 2026-01-22 Starosta gliwicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070217R12  3,4510

070280R12  3 857,9390
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070299R12  756,5010

160199R12  2,0900

191204R12  85,2530

160103R3  1 267,6750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 532 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Starocmentarna 10a, 41-300 Dąbrowa 

Górnicza

 720,00271106205

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

233/OS/2016 12-02-2016 od 2016-02-12 do 2023-02-11 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  227,6940

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 533 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice 

Śląskie

 5 000,00271144909

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR.OŚ.62233.31.2013 20-06-2013 od 2013-06-20 do 2023-06-19 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie
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RS.6233.45.2016 15-12-2016 od 2016-12-15 do 2023-06-20 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 534 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Staszica 171, 41-250 Czeladź  50,00271165053

Obróbka mechaniczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSiL.6233.0069.2016 27-03-2017 od 2017-03-27 do 2027-03-26 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  0,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 535 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Grzebłowiec 34, 43-200 Pszczyna  70 000,00271180383

Linia do recyklingu odpadów budowlanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3145/OS/2010 28-07-2010 od 2010-07-28 do 2020-07-28 Marszałek Województwa Śląskiego
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539/OS/201/0 15-02-2010 od 2010-02-15 do 2018-09-23 Marszałek Województwa Śląskiego

RO.IV.76441-107/2010 28-10-2010 od 2010-10-28 do 2020-10-27 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

RO.IV.76441-89/2010 23-09-2010 od 2010-09-23 do 2020-09-22 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150111R12  18,4000

170101R5  475,0800

170102R5  707,9200

170107R5  1 793,0600

170302R5  370,3500

170904R5  0,9200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 536 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Beskidzka 31, 41-810 Zabrze  40,00271212580

Osuszacz instalacji LGP

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz-OS.GO.7221.10.2014 30-09-2014 od 2014-09-30 do 2024-09-25 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160116R12  0,0540
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 537 Prasa filtrów hydraulicznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Beskidzka 31, 41-810 Zabrze  15,00271212580

Prasa hydrauliczna do filtrów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz-OS.GO.7221.10.2014 30-09-2014 od 2014-09-30 do 2024-09-25 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160107R12  0,8990

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 538 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Beskidzka 31, 41-810 Zabrze  2 400,00271212580

Stacja Demontażu Pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz-OS.GO.7221.10.2014 30-09-2014 od 2014-09-30 do 2024-09-25 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 078,5430

160106R12  14,8820
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 539

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wilsona 32, 44-190 Knurów  21 600,00271214768

Zakład prefabrykacji betonu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.00006.2014 25-07-2014  do 2024-07-24 Starosta Gliwicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R5  145,5600

170101R5  3 900,0000

170102R5  130,0000

170107R5  200,0000

170181R5  500,0000

170182R5  152,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 540 Kruszarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WODNA 21, 47-400 RACIBÓRZ  20 000,00271218230

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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SE.III.6233.6.2011 29-04-2011 od 2011-04-29 do 2021-04-28 Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  13 800,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 541 Kruszarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WODNA 21, 47-400 RACIBÓRZ  1 000,00271218230

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SE.III.6233.6.2011 29-04-2011 od 2011-04-29 do 2021-04-28 Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170102R5  450,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 542 Kruszarki, młyny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Towarowa 2, Dąbrowa Górnicza  4 000,00271222420

Kruszarki, młyny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSI.4722.19.2014.MMŁ 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2025-01-13 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
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WSI.4722.4.2016.KN 03-11-2016 od 2016-11-03 do 2025-01-13 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  17,2690

150102R3  195,4350

170203R3  3,0500

191204R3  20,0700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 543 Prasa hydrauliczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Towarowa 2, Dąbrowa Górnicza  700,00271222420

Prasa hydrauliczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSI.4722.19.2014.MMŁ 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2025-01-13 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

WSI.4722.4.2016.KN 03-11-2016 od 2016-11-03 do 2025-01-13 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  41,4000

150102R12  7,8400
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 544 inne - mechaniczne przetwarzanie 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 22, 44-190 Knurów  468,00271250942

młynek wolnoobrotowy 6 sztuk

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.00007.2013 14-07-2014  do 2024-07-30 Starosta Gliwicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  37,2070

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 545 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RACIBORSKA 34, BEŁSZNICA, 44-362 

ROGÓW

 19 000,00271253350

Sortownia odpadów komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.14.2015 18-05-2015 od 2015-05-18 do 2016-11-23 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

WOŚ.6233.28.2013 28-05-2013 od 2013-05-28 do 2016-11-23 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

WOŚ.6233.39.2014 17-11-2014 od 2014-11-17 do 2024-11-17 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

WOŚ.6233.40.2014 26-02-2015 od 2015-02-26 do 2025-02-26 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

WOŚ.6233.6.2015 12-03-2015 od 2015-03-12 do 2016-11-23 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R12  123,0200

150101R12  45,7000

150102R12  156,7450

150106R12  722,8580

150107R12  771,3900

170203R12  5,9600

170904R12  1 281,1500

200199R12  6 102,1200

200203R12  91,6600

200303R12  14,0800

200307R12  193,1200

200399R12  7,9600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 546 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sikory 17, 41-800 Zabrze  800,00271264619

Instalacja do demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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1070/OS/2014 03-06-2014 od 2015-08-04 do 2024-05-30 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  54,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 547

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dębina 36, Jastrzębie Zdrój  26 000,00271295442

Kompostowania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB.OS.7221.00015.2012 30-08-2012 od 2012-08-30 do 2022-08-27 Marszałek Województwa Śląskiego

BB.OS.GO.7221.00001.2

012

06-11-2012 od 2012-11-06 do 2020-09-12 Marszałek województwa Śląskiego

BB-OS-GO.7241.1.2017 25-05-2017 od 2017-05-25 do 2018-07-07 Marszałek Województwa Śląskiego

O¦-III.6233.011.2015 26-05-2015 od 2015-05-26 do 2016-06-30 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OS.GO.7221/16/1/11 09-03-2011 od 2011-03-09 do 2014-05-19 Marszałek województwa Śląskiego

OS.GO.7222/8/3/11 16-05-2011 od 2011-05-16 do 2014-05-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7243.00055.2011 22-11-2011 od 2011-11-22 do 2014-05-19 Marszałek województwa Śląskiego

OS.Go.7628/12/10 01-06-2010 od 2010-06-01 do 2016-05-18 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/15/09 03-03-2009 od 2009-03-03 do 2016-05-18 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/31/08 08-07-2008 od 2008-07-08 do 2016-05-18 Zarząd Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00191.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego
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OS.PZ.7222.0035.2013 17-02-2014 od 2014-02-17 do 2014-05-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW.-00012/14 17-02-2014 od 2014-02-17 do 2021-05-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW-00501/16 14-12-2016 od 2016-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW-833 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OSGO.76360/59/1/10 13-09-2010 od 2010-09-13 do 2014-05-19 Marszałek województwa Śląskiego

OS-PZ.KW-00501/16 14-12-2016 od 2016-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ.III.6233.014.2014 04-11-2014 od 2014-11-04 do 2023-12-31 Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

OŚ.PZ.KW-832/14 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-II-6233.021.2016 20-10-2016 od 2016-10-20 do 2023-12-31 Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

OŚ-III.6221.003.2013 07-01-2014 od 2014-01-07 do 2023-12-31 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6221.004.2014 19-12-2014 od 2014-12-19 do 2024-12-15 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6221.2.2015 16-11-2015 od 2015-11-16 do 2024-12-15 Prezydent Miasta Jastrzębia Zdroju

ŚR-II-6618/74/050/07 01-06-2007 od 2007-06-01 do 2016-05-18 Wojewoda Śląski

ŚR-III-6618/PZ/74/05/8/06 18-05-2006 od 2006-05-18 do 2016-05-18 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212R3  20 421,6600

200108R3  2 031,4000

200201R3  3 083,3600
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 548

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dębina 36, Jastrzębie Zdrój  2 000,00271295442

kompostowanie pryzmowe

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB.OS.7221.00015.2012 30-08-2012 od 2012-08-30 do 2022-08-27 Marszałek Województwa Śląskiego

BB.OS.GO.7221.00001.2

012

06-11-2012 od 2012-11-06 do 2020-09-12 Marszałek województwa Śląskiego

BB-OS-GO.7241.1.2017 25-05-2017 od 2017-05-25 do 2018-07-07 Marszałek Województwa Śląskiego

O¦-III.6233.011.2015 26-05-2015 od 2015-05-26 do 2016-06-30 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OS.GO.7221/16/1/11 09-03-2011 od 2011-03-09 do 2014-05-19 Marszałek województwa Śląskiego

OS.GO.7222/8/3/11 16-05-2011 od 2011-05-16 do 2014-05-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7243.00055.2011 22-11-2011 od 2011-11-22 do 2014-05-19 Marszałek województwa Śląskiego

OS.Go.7628/12/10 01-06-2010 od 2010-06-01 do 2016-05-18 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/15/09 03-03-2009 od 2009-03-03 do 2016-05-18 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/31/08 08-07-2008 od 2008-07-08 do 2016-05-18 Zarząd Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00191.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.0035.2013 17-02-2014 od 2014-02-17 do 2014-05-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW.-00012/14 17-02-2014 od 2014-02-17 do 2021-05-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW-00501/16 14-12-2016 od 2016-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW-833 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego
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OSGO.76360/59/1/10 13-09-2010 od 2010-09-13 do 2014-05-19 Marszałek województwa Śląskiego

OS-PZ.KW-00501/16 14-12-2016 od 2016-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ.III.6233.014.2014 04-11-2014 od 2014-11-04 do 2023-12-31 Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

OŚ.PZ.KW-832/14 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-II-6233.021.2016 20-10-2016 od 2016-10-20 do 2023-12-31 Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

OŚ-III.6221.003.2013 07-01-2014 od 2014-01-07 do 2023-12-31 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6221.004.2014 19-12-2014 od 2014-12-19 do 2024-12-15 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6221.2.2015 16-11-2015 od 2015-11-16 do 2024-12-15 Prezydent Miasta Jastrzębia Zdroju

ŚR-II-6618/74/050/07 01-06-2007 od 2007-06-01 do 2016-05-18 Wojewoda Śląski

ŚR-III-6618/PZ/74/05/8/06 18-05-2006 od 2006-05-18 do 2016-05-18 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 549 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dębina 36, Jastrzębie Zdrój  20 000,00271295442

sortownia odpadów komunalnych i opakowaniowych 

selektywnie zbieranych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB.OS.7221.00015.2012 30-08-2012 od 2012-08-30 do 2022-08-27 Marszałek Województwa Śląskiego
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BB.OS.GO.7221.00001.2

012

06-11-2012 od 2012-11-06 do 2020-09-12 Marszałek województwa Śląskiego

BB-OS-GO.7241.1.2017 25-05-2017 od 2017-05-25 do 2018-07-07 Marszałek Województwa Śląskiego

O¦-III.6233.011.2015 26-05-2015 od 2015-05-26 do 2016-06-30 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OS.GO.7221/16/1/11 09-03-2011 od 2011-03-09 do 2014-05-19 Marszałek województwa Śląskiego

OS.GO.7222/8/3/11 16-05-2011 od 2011-05-16 do 2014-05-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7243.00055.2011 22-11-2011 od 2011-11-22 do 2014-05-19 Marszałek województwa Śląskiego

OS.Go.7628/12/10 01-06-2010 od 2010-06-01 do 2016-05-18 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/15/09 03-03-2009 od 2009-03-03 do 2016-05-18 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/31/08 08-07-2008 od 2008-07-08 do 2016-05-18 Zarząd Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00191.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.0035.2013 17-02-2014 od 2014-02-17 do 2014-05-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW.-00012/14 17-02-2014 od 2014-02-17 do 2021-05-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW-00501/16 14-12-2016 od 2016-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW-833 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OSGO.76360/59/1/10 13-09-2010 od 2010-09-13 do 2014-05-19 Marszałek województwa Śląskiego

OS-PZ.KW-00501/16 14-12-2016 od 2016-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ.III.6233.014.2014 04-11-2014 od 2014-11-04 do 2023-12-31 Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

OŚ.PZ.KW-832/14 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-II-6233.021.2016 20-10-2016 od 2016-10-20 do 2023-12-31 Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

OŚ-III.6221.003.2013 07-01-2014 od 2014-01-07 do 2023-12-31 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6221.004.2014 19-12-2014 od 2014-12-19 do 2024-12-15 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
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OŚ-III.6221.2.2015 16-11-2015 od 2015-11-16 do 2024-12-15 Prezydent Miasta Jastrzębia Zdroju

ŚR-II-6618/74/050/07 01-06-2007 od 2007-06-01 do 2016-05-18 Wojewoda Śląski

ŚR-III-6618/PZ/74/05/8/06 18-05-2006 od 2006-05-18 do 2016-05-18 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  1 994,1200

150102R12  2 958,5200

150106R12  9 057,5800

150107R12  890,0800

200101R12  138,0200

200199R12  2 005,6600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 550 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dębina 36, Jastrzębie Zdrój  70 000,00271295442

sortownia odpadów zmieszanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB.OS.7221.00015.2012 30-08-2012 od 2012-08-30 do 2022-08-27 Marszałek Województwa Śląskiego

BB.OS.GO.7221.00001.2

012

06-11-2012 od 2012-11-06 do 2020-09-12 Marszałek województwa Śląskiego

BB-OS-GO.7241.1.2017 25-05-2017 od 2017-05-25 do 2018-07-07 Marszałek Województwa Śląskiego

O¦-III.6233.011.2015 26-05-2015 od 2015-05-26 do 2016-06-30 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
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OS.GO.7221/16/1/11 09-03-2011 od 2011-03-09 do 2014-05-19 Marszałek województwa Śląskiego

OS.GO.7222/8/3/11 16-05-2011 od 2011-05-16 do 2014-05-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7243.00055.2011 22-11-2011 od 2011-11-22 do 2014-05-19 Marszałek województwa Śląskiego

OS.Go.7628/12/10 01-06-2010 od 2010-06-01 do 2016-05-18 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/15/09 03-03-2009 od 2009-03-03 do 2016-05-18 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/31/08 08-07-2008 od 2008-07-08 do 2016-05-18 Zarząd Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00191.2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.0035.2013 17-02-2014 od 2014-02-17 do 2014-05-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW.-00012/14 17-02-2014 od 2014-02-17 do 2021-05-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW-00501/16 14-12-2016 od 2016-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW-833 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OSGO.76360/59/1/10 13-09-2010 od 2010-09-13 do 2014-05-19 Marszałek województwa Śląskiego

OS-PZ.KW-00501/16 14-12-2016 od 2016-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ.III.6233.014.2014 04-11-2014 od 2014-11-04 do 2023-12-31 Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

OŚ.PZ.KW-832/14 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-II-6233.021.2016 20-10-2016 od 2016-10-20 do 2023-12-31 Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

OŚ-III.6221.003.2013 07-01-2014 od 2014-01-07 do 2023-12-31 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6221.004.2014 19-12-2014 od 2014-12-19 do 2024-12-15 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6221.2.2015 16-11-2015 od 2015-11-16 do 2024-12-15 Prezydent Miasta Jastrzębia Zdroju

ŚR-II-6618/74/050/07 01-06-2007 od 2007-06-01 do 2016-05-18 Wojewoda Śląski

ŚR-III-6618/PZ/74/05/8/06 18-05-2006 od 2006-05-18 do 2016-05-18 Wojewoda Śląski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  388,0000

150106R12  957,0000

191212R12  1 218,1400

200301R12  56 550,8200

200302R12  151,2000

200303R12  328,6000

200307R12  2 142,6200

200399R12  8 230,4200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 551 kompostownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik  3 000,00271505514

Kompostownia pryzmowa otwarta

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Ek I-6233.21.2015 09-12-2015 od 2015-12-09 do 2025-12-08 Prezydent Miasta Rybnika

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R3  4,6300

200201R3  2 279,8800
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 552 Urządzenie do frakcjonowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 44-200 Rybnik  7 000,00271505543

Przesiewacz Agri World VV-3P.1540E

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Ek-I.6221.8.2015 22-09-2015 od 2015-10-12 do 2025-10-11 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.23.2014 17-06-2014 od 2014-06-17 do 2024-06-16 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.24.2014 18-06-2014 od 2014-06-18 do 2024-06-17 Prezydent Miasta Rybnika

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  6 117,5100

170102R5  1 863,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 553 Urządzenie do recyklingu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 44-200 Rybnik  1 000,00271505543

Rmikser MPA-500

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Ek-I.6221.8.2015 22-09-2015 od 2015-10-12 do 2025-10-11 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.23.2014 17-06-2014 od 2014-06-17 do 2024-06-16 Prezydent Miasta Rybnika
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Ek-I.6233.24.2014 18-06-2014 od 2014-06-18 do 2024-06-17 Prezydent Miasta Rybnika

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R5  500,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 554 Instalacja do regeneracji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Żeliwna 38, Katowice  2 000,00271506695

Stacja Regeneracji węgli Aktywnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS GO.7221.00035.2013 04-09-2013 od 2013-09-04 do 2023-08-29 Marszałek Województwa Śląskiego

ZR.6220.1.2014.DE 08-12-2014 od 2014-12-08 do 2024-12-08 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190904R3  630,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 555 Urządzenie do kruszenia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konarskiego 25b, 44-100 Gliwice  20 000,00271522702

Kruszarka szczękowa BB 100

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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SR-233/2015 06-03-2015 od 2015-03-06 do 2025-03-01 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  1,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 556 Urządzenie do przerobu nawierzchni 

asfaltowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konarskiego 25b, 44-100 Gliwice  8 000,00271522702

Recykler Madro

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR-233/2015 06-03-2015 od 2015-03-06 do 2025-03-01 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R5  4,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 557 zakład mechaniczenego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze  5 600,00271550549

Instalacja IPPC

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2485/OS/2008 15-10-2008 od 2008-10-15 do 2018-10-15 Marszałek Województwa ¦l±skiego
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4811/OS/2010 16-11-2010 od 2010-11-16 do 2020-11-14 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100980R4  18,9400

120101R4  1,2000

120102R4  0,6000

120199R4  123,6000

170402R4  0,4430

170405R4  579,7500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 558 sortownia odpadów selektywnie 

zebranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice  100,00271563380

Instalacja do przerobu opakowań 150110* na 150101

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR-II-6620/89/2/07 22-08-2007 od 2007-08-22 Wojewoda Śląski

ŚR-III-6618/13/06/8/07 02-04-2007 od 2007-04-02 do 2017-04-02 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150110R12  0,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 559 Mechaniczne przekształcanie 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice  0,00271563380

Instalacja do przerobu opakowań 150110* na 150102

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR-II-6620/89/2/07 22-08-2007 od 2007-08-22 Wojewoda Śląski

ŚR-III-6618/13/06/8/07 02-04-2007 od 2007-04-02 do 2017-04-02 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150110R12  3,1950

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 560 Mechaniczne przekształcanie 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice  100,00271563380

Instalacja do przerobu opakowań 150110* na 150107

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR-II-6620/89/2/07 22-08-2007 od 2007-08-22 Wojewoda Śląski

ŚR-III-6618/13/06/8/07 02-04-2007 od 2007-04-02 do 2017-04-02 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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150110R12  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 561 instalacja do regeneracji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice  1 000,00271563380

Instalacja technologiczna do unieszkodliwiania 

odpadów 160303

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR-II-6620/89/2/07 22-08-2007 od 2007-08-22 Wojewoda Śląski

ŚR-III-6618/13/06/8/07 02-04-2007 od 2007-04-02 do 2017-04-02 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 562 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice  1 000,00271563380

Powtórne uzycie opakowań z tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR-II-6620/89/2/07 22-08-2007 od 2007-08-22 Wojewoda Śląski

ŚR-III-6618/13/06/8/07 02-04-2007 od 2007-04-02 do 2017-04-02 Wojewoda Śląski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R11  3,1300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 563 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 41-503 Chorzów  49 000,00271568638

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

23/2014 12-11-2014 od 2014-11-12 do 2024-11-30 Prezydent Miasta Chorzów

OS.PZ.7222.000054.2016 30-09-2016 od 2016-09-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00007.2016 14-03-2016 od 2016-03-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00139.2015 04-12-2015 od 2015-12-04 do 3000-01-01 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.0054.2016 24-10-2016 od 2016-10-24 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-6221/5/D/2015/AK 30-11-2015 od 2015-11-30 do 2025-11-30 Prezyden Maista Chorzów

OS-6223/2/D/2015/AK 28-09-2015 od 2015-09-28 Prezydent Miasta Chorzów

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R12  50,5000

040209R12  477,0000

040222R12  16,4000
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040299R12  12,8000

070213R12  1 053,2000

070280R12  80,9000

070299R12  31,3000

120105R12  92,2000

150102R12  623,1000

150105R12  7,1000

150106R12  784,1000

150203R12  184,7000

160103R12  239,0000

160119R12  119,9000

160199R12  1,1000

160304R12  86,1000

160380R12  19,9000

191201R12  493,6000

191204R12  880,9000

191212R12  35 391,3000

200307R12  471,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 564 sortownia odpadów zmieszanych , 41-503 Chorzów  130 000,00271568638

Instalacja do sortowania odpadów przemysłowych 

budowlanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

23/2014 12-11-2014 od 2014-11-12 do 2024-11-30 Prezydent Miasta Chorzów

OS.PZ.7222.000054.2016 30-09-2016 od 2016-09-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00007.2016 14-03-2016 od 2016-03-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00139.2015 04-12-2015 od 2015-12-04 do 3000-01-01 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.0054.2016 24-10-2016 od 2016-10-24 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-6221/5/D/2015/AK 30-11-2015 od 2015-11-30 do 2025-11-30 Prezyden Maista Chorzów

OS-6223/2/D/2015/AK 28-09-2015 od 2015-09-28 Prezydent Miasta Chorzów

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R12  73,0000

101201R12  905,1000

150101R12  2 256,9000

150102R12  1 401,1000

150103R12  2 020,8000

150104R12  32,4000

150105R12  74,8000

150106R12  4 980,6000
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150107R12  2 018,8000

160120R12  14,3000

170101R12  4 767,1000

170102R12  2 059,0000

170107R12  12 731,9000

170201R12  105,2000

170202R12  26,3000

170203R12  5,6000

170405R12  2,3000

170802R12  115,5000

170904R12  12 970,8000

191202R12  85,9000

191204R12  195,2000

191209R12  774,5000

191212R12  9 068,6000

200101R12  3,2000

200102R12  0,1000

200139R12  3,8000

200202R12  47,3000

200303R12  893,3000

200307R12  5 997,2000

4950



200399R12  968,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 565 część mechaniczna - sortowanie 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 41-503 Chorzów  75 000,00271568638

Instalacja mbp

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

23/2014 12-11-2014 od 2014-11-12 do 2024-11-30 Prezydent Miasta Chorzów

OS.PZ.7222.000054.2016 30-09-2016 od 2016-09-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00007.2016 14-03-2016 od 2016-03-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00139.2015 04-12-2015 od 2015-12-04 do 3000-01-01 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.0054.2016 24-10-2016 od 2016-10-24 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-6221/5/D/2015/AK 30-11-2015 od 2015-11-30 do 2025-11-30 Prezyden Maista Chorzów

OS-6223/2/D/2015/AK 28-09-2015 od 2015-09-28 Prezydent Miasta Chorzów

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  587,2000

200301R12  64 996,0000

200302R12  37,2000

4951



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 566 część biologiczna - biostabilizacja 

(kompostowanie)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 41-503 Chorzów  45 000,00271568638

instalacja mbp

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

23/2014 12-11-2014 od 2014-11-12 do 2024-11-30 Prezydent Miasta Chorzów

OS.PZ.7222.000054.2016 30-09-2016 od 2016-09-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00007.2016 14-03-2016 od 2016-03-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00139.2015 04-12-2015 od 2015-12-04 do 3000-01-01 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.0054.2016 24-10-2016 od 2016-10-24 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-6221/5/D/2015/AK 30-11-2015 od 2015-11-30 do 2025-11-30 Prezyden Maista Chorzów

OS-6223/2/D/2015/AK 28-09-2015 od 2015-09-28 Prezydent Miasta Chorzów

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212R3  38 064,4000

200108R3  2 614,4000

200201R3  1 698,7000

4952



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 567 część biologiczna do biostabilizacji 

(biosuszenie)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 41-503 Chorzów  75 000,00271568638

instalacja mbp

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

23/2014 12-11-2014 od 2014-11-12 do 2024-11-30 Prezydent Miasta Chorzów

OS.PZ.7222.000054.2016 30-09-2016 od 2016-09-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00007.2016 14-03-2016 od 2016-03-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00139.2015 04-12-2015 od 2015-12-04 do 3000-01-01 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.0054.2016 24-10-2016 od 2016-10-24 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-6221/5/D/2015/AK 30-11-2015 od 2015-11-30 do 2025-11-30 Prezyden Maista Chorzów

OS-6223/2/D/2015/AK 28-09-2015 od 2015-09-28 Prezydent Miasta Chorzów

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  12 996,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 568

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 6, Dąbrowa Górnicza  60,00271568986

Hala magazynowa

4953



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.3.11.2013.AW 10-07-2013 od 2013-07-10 do 2023-07-10 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.7.2013.AW 04-07-2013 od 2013-07-04 do 2023-07-04 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R3  29,0300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 569 Instalacje do przetwarzania odpadów 

w procesie regranulacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 6, Dąbrowa Górnicza  3 450,00271568986

Linie regranulacyjne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.3.11.2013.AW 10-07-2013 od 2013-07-10 do 2023-07-10 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.7.2013.AW 04-07-2013 od 2013-07-04 do 2023-07-04 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  759,0400

4954



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 570 Instalacja mechaniczna przetwarzania 

odpadów w procesie mielenia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 6, Dąbrowa Górnicza  3 400,00271568986

Młyny udarowo-nożowe

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.3.11.2013.AW 10-07-2013 od 2013-07-10 do 2023-07-10 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.7.2013.AW 04-07-2013 od 2013-07-04 do 2023-07-04 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  113,1680

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 571 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Główna 144 a, 41-300 Dąbrowa Górnicza  93 000,00271588322

MBP- biosuszenie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2062/OS/2015 30-11-2015 od 2015-11-30 Marszałek Województwa Śląskiego

WER.6223.4.2014 05-02-2015 od 2015-02-05 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

WER.6233.3.25.2014.AW 30-10-2014 od 2014-10-30 do 2024-10-30 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

4955



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 572 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Główna 144 a, 41-300 Dąbrowa Górnicza  93 000,00271588322

MBP-Kompostowania odpadów zmieszanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2062/OS/2015 30-11-2015 od 2015-11-30 Marszałek Województwa Śląskiego

WER.6223.4.2014 05-02-2015 od 2015-02-05 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

WER.6233.3.25.2014.AW 30-10-2014 od 2014-10-30 do 2024-10-30 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212R3  54 893,9000

200108R3  460,6000

200201R3  4 353,0000

200302R3  93,6000

4956



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 573 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Główna 144 a, 41-300 Dąbrowa Górnicza  147 750,00271588322

MBP-Sortowania odpadów zmieszanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2062/OS/2015 30-11-2015 od 2015-11-30 Marszałek Województwa Śląskiego

WER.6223.4.2014 05-02-2015 od 2015-02-05 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

WER.6233.3.25.2014.AW 30-10-2014 od 2014-10-30 do 2024-10-30 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  1 943,6000

200111R12  17,6000

200139R12  49,3000

200140R12  14,0000

200199R12  8 014,4000

200301R12  89 999,7000

200302R12  665,5000

200307R12  3 141,5000

4957



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 574 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Główna 144 a, 41-300 Dąbrowa Górnicza  57 750,00271588322

sortownia odpadów selektywnie zbieranych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2062/OS/2015 30-11-2015 od 2015-11-30 Marszałek Województwa Śląskiego

WER.6223.4.2014 05-02-2015 od 2015-02-05 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

WER.6233.3.25.2014.AW 30-10-2014 od 2014-10-30 do 2024-10-30 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  1 824,9000

150102R12  103,4000

150103R12  41,3000

150106R12  4 648,2000

150107R12  3 692,1000

200101R12  44,8000

200102R12  1,0000

200399R12  4 416,2000

4958



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 575 przetwarzanie biologiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry  21 000,00271590141

Kompostownia pryzmowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1343/OS/2016 27-06-2016 od 2016-06-27 Marszałek Województwa Ślaskiego

218/OS/2013 10-01-2013 od 2013-01-10 Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

232/OS/2016 10-02-2016 od 2016-02-10 do 2020-02-10 Marszałek Województwa Ślaskiego

OS.GO.7628/31/10 31-07-2010 od 2010-07-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO/7628/36/08 30-05-2008 od 2008-05-30 Wojewoda Śląski

OS.GO/7628/51/09 26-11-2009 od 2009-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OS>GO/762827/10 11-06-2010 od 2010-06-11 Marszałek Województwa Ślaskiego

OŚR.G.6220.18.2012 02-01-2013 od 2013-01-02 do 2022-12-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.22.2014 22-01-2015 od 2015-01-22 do 2024-12-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.81.2014 10-12-2014 od 2014-12-10 do 2018-12-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.88.2014 23-12-2014 od 2014-12-23 do 2024-11-30 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190801R3  560,1400

190802R3  412,9600

4959



200108R3  3 588,3800

200201R3  15 261,0400

200303R3  402,4800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 576 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ciężkownicka 130, 43-600 Jaworzno  900,00271714778

Instalacja do bieżnikowania opon

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-ŚR.6233.3.2015 19-02-2015 od 2015-02-19 do 2025-02-19 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6233.4.2015 18-02-2015 od 2015-02-18 do 2025-02-18 Prezydent Miasta Jaworzna

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160103R5  315,2100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 577

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice  1 512 000,00271747631

Inst. ZPMW do produkcji kruszywa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6233.37.2014.JK/KT 03-09-2014 od 2014-10-02 do 2024-06-30 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

4960



MNO.6233.37.2014.JK/KT 11-09-2014 od 2014-09-11 do 2024-06-30 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

OS.GO.7221.00108.2014 29-12-2014 od 2014-12-29 do 2024-06-23 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7240/42/12 17-04-2012 od 2012-04-17 do 2017-04-17 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7244/1/12 23-04-2012 od 2012-04-23 do 2022-04-23 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00061.2015 13-10-2015 od 2015-10-13 do 2024-10-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00095.2014 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2024-10-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.KW-620/16 07-09-2016 od 2016-09-07 do 2024-10-21 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 578

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice  3 300 000,00271747631

Instalacja do odzysku kruszywa skalnego z 

odpadów wydobywczych na terenie Zakładu 

Przeróbki Mechanicznej Węgla

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.7244.00045.2015 21-08-2015 od 2015-08-21 do 2025-04-04 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7244.78.2013 28-11-2013 od 2013-11-28 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00124.2014 16-03-2015 od 2015-03-16 do 2025-02-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-III.6233.002.2015 17-03-2015 od 2015-03-17 do 2016-12-31 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

4961



RO-IV.6233.43.2014 17-02-2015 od 2015-02-17 do 2025-02-16 Starosta Pszczyński

RO-IV.6233.44.2014 20-04-2015 od 2015-04-20 do 2025-04-04 Starosta Pszczyński

RO-IV.6233.45.2014 20-04-2015 od 2015-04-20 do 2025-04-04 Starosta Pszczyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010412R5  210 396,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 579

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rybnicka 6, Jastrzębie Zdrój, 44-335 

Jastrrzębie Zdrój

 1 730 000,00271747631

Instalacja do produkcji kruszywa górniczego ZPMW 

Zofiówka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1117/OS/2014 09-06-2014 od 2014-06-09 do 2024-06-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221.00066.2014 30-06-2014 od 2014-06-30 do 2024-06-23 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.Go.7221/12/12 22-03-2012 od 2012-03-22 do 2017-03-22 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7244.00057.2014 30-06-2014 od 2014-06-30 do 2024-06-23 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010412R5  503 850,1000

4962



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 580

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice  600 000,00271747631

Instalacja do wytwarzania mieszaniany 

doszczelniającej zroby zawałowe

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6233.37.2014.JK/KT 03-09-2014 od 2014-10-02 do 2024-06-30 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

MNO.6233.37.2014.JK/KT 11-09-2014 od 2014-09-11 do 2024-06-30 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

OS.GO.7221.00108.2014 29-12-2014 od 2014-12-29 do 2024-06-23 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7240/42/12 17-04-2012 od 2012-04-17 do 2017-04-17 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7244/1/12 23-04-2012 od 2012-04-23 do 2022-04-23 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00061.2015 13-10-2015 od 2015-10-13 do 2024-10-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00095.2014 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2024-10-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.KW-620/16 07-09-2016 od 2016-09-07 do 2024-10-21 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010481R5  42 311,0000

100182R5  14 610,0000

4963



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 581

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Górnicza 1, Knurów,  600 000,00271747631

Instalacja do wytwarzania mieszaniny 

doszczelniającej lokowanej w podziemnych 

wyrobiskach górniczych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

363/OS/2015 02-03-2015 od 2015-03-02 do 2025-02-26 Marszałek Województwa Śląskiego

364/OS/2015 02-03-2015 od 2015-03-02 do 2025-02-26 Marszałek Województwa Śląskiego

608/OS/2012 15-03-2012 od 2012-03-15 do 2017-03-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00064.2015 29-09-2015 od 2015-05-29 do 2024-12-17 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00142.2014 30-12-2014 od 2014-12-30 do 2024-12-17 Marszałek Województwa Śląskiego

WOŚ.6220.00013.2017 25-10-2017 od 2017-10-25 do 2025-01-01 Starosta gliwicki

WOŚ.6233.61.2014 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2025-01-01 Starosta gliwicki

WOŚ.6233.63.2014 03-02-2015 od 2015-02-03 do 2025-02-19 Starosta gliwicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  23 058,3900

100182R5  1 924,0800

4964



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 582

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Górnicza 1, Knurów,  806 400,00271747631

Instalacja do wytwarzania mieszaniny 

doszczelniającej lokowanej w podziemnych 

wyrobiskach górniczych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

363/OS/2015 02-03-2015 od 2015-03-02 do 2025-02-26 Marszałek Województwa Śląskiego

364/OS/2015 02-03-2015 od 2015-03-02 do 2025-02-26 Marszałek Województwa Śląskiego

608/OS/2012 15-03-2012 od 2012-03-15 do 2017-03-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00064.2015 29-09-2015 od 2015-05-29 do 2024-12-17 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00142.2014 30-12-2014 od 2014-12-30 do 2024-12-17 Marszałek Województwa Śląskiego

WOŚ.6233.61.2014 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2025-01-01 Starosta gliwicki

WOŚ.6233.63.2014 03-02-2015 od 2015-02-03 do 2025-02-19 Starosta gliwicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010481R5  39 366,0000

100102R5  25,8800

100105R5  511,5000

100182R5  8 390,0300

190999R5  5 213,3300  4 809,6130
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 583

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Węglowa 4, Jastrzębie-Zdrój,  2 000 000,00271747631

Produkcja kruszywa ZPMW Ruch Borynia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.7221.00015.2013 29-04-2013 od 2013-04-29 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221.00162.2014 16-03-2015 od 2016-03-16 do 2025-02-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221/100/12 14-02-2012 od 2012-02-14 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221/24/11 16-03-2011 od 2011-03-16 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221/30/12 15-03-2012 od 2012-03-15 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221/39/11 04-05-2011 od 2011-05-04 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221/51/11 08-06-2011 od 2011-06-08 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221/87/11 28-11-2011 od 2011-11-28 do 2042-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221/90/11 12-12-2011 od 2011-12-12 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7240.2.2016 29-01-2016 od 2016-01-29 do 2021-01-29 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/19/08 15-10-2008 od 2008-10-15 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/35/10 19-05-2010 od 2010-05-19 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/42/09 15-10-2009 od 2009-10-15 do 2016-12-31 Marszałek województwa Śląskiego

OS.GO.76360/49/10 05-08-2010 od 2010-08-05 do 2016-12-31 Marszałek województwa Śląskiego

OS.GO.76362/19/08 18-11-2008 od 2008-11-18 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego
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OŚ-II-76361/1/AI/08 30-01-2008 od 2008-01-30 do 2016-12-31 Marszałek województwa Śląskiego

OŚ-III.6233.010.2014 18-11-2014 od 2014-11-18 do 2024-10-31 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6233.022.2015 03-02-2016 od 2016-02-03 do 2024-10-31 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

ŚR.II.6620-22/84/06/4/07 22-01-2007 od 2007-01-22 do 2016-12-31 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010412R5  32 656,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 584

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój  450 000,00271747631

Produkcja mieszaniny doszczelniającej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OG.GO.76360/45/10 12-07-2010 od 2010-07-12 do 2019-12-21 Marszałek województwa Śląskiego

OS.GO.7221.00052.2012 18-12-2012 od 2012-12-18 do 2019-12-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221/11/12 23-02-2012 od 2012-02-23 do 2017-02-23 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/48/10 02-08-2010 od 2010-08-02 do 2019-12-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/55/09 21-12-2009 od 2009-12-21 do 2019-12-21 Marszałek województwa Śląskiego

OS-GO.7244.00105.2014 29-10-2014 od 2014-10-29 do 2024-10-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.8355.00104.2014 29-10-2014 od 2014-10-29 do 2024-10-29 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-III.6233.006.2015 15-04-2015 od 2015-04-15 do 2025-04-01 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
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OŚ-III.6233.009.2014 18-11-2014 od 2014-11-18 do 2024-10-31 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6233.8.2012 07-05-2012 od 2012-05-07 do 2022-04-30 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

WOŚ.6233.13.2012 18-05-2012 od 2012-05-18 do 2022-05-18 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  37 697,5000

100182R5  37 314,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 585

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Węglowa 4, Jastrzębie-Zdrój,  302 000,00271747631

Produkcja mieszaniny doszczelniającej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.7221.00015.2013 29-04-2013 od 2013-04-29 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221.00162.2014 16-03-2015 od 2016-03-16 do 2025-02-26 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221/100/12 14-02-2012 od 2012-02-14 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221/24/11 16-03-2011 od 2011-03-16 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221/30/12 15-03-2012 od 2012-03-15 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221/39/11 04-05-2011 od 2011-05-04 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221/51/11 08-06-2011 od 2011-06-08 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221/87/11 28-11-2011 od 2011-11-28 do 2042-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego
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OS.GO.7221/90/11 12-12-2011 od 2011-12-12 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7240.2.2016 29-01-2016 od 2016-01-29 do 2021-01-29 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/19/08 15-10-2008 od 2008-10-15 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/35/10 19-05-2010 od 2010-05-19 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76360/42/09 15-10-2009 od 2009-10-15 do 2016-12-31 Marszałek województwa Śląskiego

OS.GO.76360/49/10 05-08-2010 od 2010-08-05 do 2016-12-31 Marszałek województwa Śląskiego

OS.GO.76362/19/08 18-11-2008 od 2008-11-18 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-II-76361/1/AI/08 30-01-2008 od 2008-01-30 do 2016-12-31 Marszałek województwa Śląskiego

OŚ-III.6233.010.2014 18-11-2014 od 2014-11-18 do 2024-10-31 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6233.022.2015 03-02-2016 od 2016-02-03 do 2024-10-31 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

ŚR.II.6620-22/84/06/4/07 22-01-2007 od 2007-01-22 do 2016-12-31 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010481R5  34 081,0000

100102R5  28 036,7000

100182R5  39 261,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 586 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. P. Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska  49 980,00271762168

Linia sortownicza odpadów zmieszanych z sitem 

bębnowym (w tym komunalnych)
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

11/2018 08-05-2018 od 2018-05-08 do 2025-02-16 Prezydent Miasta Ruda Śląska

13/2017 08-05-2017 od 2017-05-08 do 2025-07-29 Prezydent Miasta Ruda Śląska

15/2015 17-02-2015 od 2015-02-17 do 2025-02-16 Prezydent Miasta Ruda Śląska

18/2015 30-03-2015 od 2015-03-30 do 2025-02-16 Prezydent Miasta Ruda Śląska

33/2015 29-07-2015 od 2015-07-29 do 2025-07-29 Prezydent Miasta Ruda Śląska

37/OS/2012 10-01-2012 od 2012-01-10 do 2022-01-10 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  36,8000

150101R12  3 793,0000

150102R12  2 205,4000

150106R12  3 677,3000

150107R12  832,0000

170202R12  15,1000

200101R12  24,9000

200139R12  1,4000

200199R12  10,4000

200399R12  2,6000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 587 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. DŁUGA 19, ZABEŁKÓW, 47-460 

Krzyżanowice

 3 000,00271788038

Sortownia odpadów pochodzących z selektywnego 

zbierania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

244/14/SE 21-11-2014 od 2014-11-21 do 2024-11-20 Starosta Raciborski

84/13/SE 25-04-2013 od 2013-04-25 do 2023-04-24 Starosta Raciborski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  39,2000

150102R12  214,2600

150104R12  49,7200

150105R12  14,5600

150107R12  267,9300

200101R12  52,9600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 588 młynek palcowy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zebrzydowicka 117c, 44-200 Rybnik  200,00271808048

Młynek Palcowy
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1838/OS/2016 22-08-2016 od 2016-08-22 Marszałek Województwa Ślaskiego

Ek.-I.6230.7.2012 17-05-2012 od 2012-05-17 do 2022-05-16 Prezydent Miasta Rybnika

OS.GO.7244.00083.2013 18-12-2013 od 2013-12-18 do 2023-12-11 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060201R5  4,7843

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 589 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wolności 21, 42-672 Wieszowa  25 000,00271848036

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.G.6233.13.2014 04-04-2014 od 2014-04-04 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.13.2016 04-07-2014 od 2014-07-24 do 2024-05-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.34.2014 02-07-2014 od 2014-07-24 do 2024-05-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.35.2014 04-07-2014 od 2014-07-24 do 2024-05-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170201R12  36,0400
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191204R12  6 791,7800

191212R12  891,7400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 590 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Korczyńskiego 78, 43-607 Jaworzno  1 000,00271898867

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GO.7221.00145.2014 28-05-2015 od 2015-05-28 do 2020-05-25 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ.6233.42.2014 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2025-01-15 Prezydent Miasta Jaworzna

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  418,0070

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 591 Instalacja do recyklingu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów  10 500,00271925297

Instalacja do recyklingu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6230.8.2012.JK 13-06-2012 od 2012-06-13 do 2022-06-13 Starosta Mikołowski

MNO.6232.29.2012.JK 27-09-2012 od 2012-09-27 do 2022-09-27 Starosta Mikołowski
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MNO.6233.55.2014,jK 20-01-2015 od 2015-01-20 do 2025-01-20 Starosta Mikołowski

OS-3.7644/4-15/09 08-04-2009 od 2009-04-08 do 2019-04-08 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  397,9610

150102R3  4,2500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 592 Instalacja przetwarzania tworzyw 

sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LĘDZIŃSKA 281, 43-140 LĘDZINY  1 000,00271926322

Instalacja przetwarzania tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1035/OS/2013 09-05-2013 od 2013-05-09 do 2023-05-05 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  10,7260

120105R12  23,4090

150102R12  11,5420
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 593 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konstytucji 61, 41-905 Bytom  910,00271968450

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-GO.7221.00140.2014 04-02-2015 od 2015-02-04 do 2020-02-03 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  41,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 594 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nałkowskiej , Radzinków,  94 100,00271974835

sortownia odpadów komunalnych i opakowaniowych 

selektywnie zbieranych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.G.6220.13.2014 04-02-2015 od 2015-02-04 do 2021-06-30 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

WER.6233.3.24.2014.AW 28-10-2014 od 2014-10-28 do 2024-10-28 Prezydent M. Dąbrowa Górnicza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 595 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO 75, 42-522 

DĄBROWA GÓRNICZA

 200,00271975177

Instalacja do odzysku taśm przenośnikowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.4.16.2013.AW 13-01-2014 od 2014-01-13 do 2024-01-13 Prezydent M. Dąbrowa Górnicza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070299R5  87,3200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 596 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Johna Baildona 65, 40-115 Katowice  4 000,00271977650

Przemiałowania żelazostopów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

55/0/2014 24-06-2014 od 2014-07-18 do 2024-03-31 Prezydent Miasta Katowice

80/OS/2015 07-04-2015 od 2015-04-07 do 2024-03-31 Prezydent Miasta Katowice

93/OS/2014 21-11-2014 od 2014-11-21 do 2024-03-31 Prezydent Miasta Katowice
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120113R4  13,4600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 597 wytwórnia mas bitumicznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

,  250 000,00271980623

Amman Globe 160/200

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

45/O/2015 23-02-2015 od 2015-02-23 do 2025-02-23 Prezydent Miasta Katowice

KŚ-IV.6221.3.2011.JK 25-07-2011 od 2011-07-25 do 2021-06-30 Urząd Miasta Katowice

SN 6221.3.D.2011 24-06-2011 od 2011-06-24 do 2021-06-30 Urząd Miasta Chorzów

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R5  316,0500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 598

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Strażacka 1/2, Rudniki  60,00271981278

Zakład przetwarzania zużytych baterii i 

akumulatorów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

CZ-OS-GO.7221.001.2016 15-03-2016 od 2016-03-31 do 2014-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

CZ-OS-GO.7221.7.2017 14-06-2017 od 2017-06-14 do 2014-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160605R4  1,6950

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 599

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Strażacka 1/2, Rudniki  2 000,00271981278

zakład przetwarzania zużytych baterii i 

akumulatorów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

CZ-OS-GO.7221.001.2016 15-03-2016 od 2016-03-31 do 2014-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

CZ-OS-GO.7221.7.2017 14-06-2017 od 2017-06-14 do 2014-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160602R4  303,4740
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 600 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Strażacka 1/2, Rudniki  1 750,00271981278

Zakład przetwarzania zużytych baterii i 

akumulatorów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

CZ-OS-GO.7221.001.2016 15-03-2016 od 2016-03-31 do 2014-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

CZ-OS-GO.7221.7.2017 14-06-2017 od 2017-06-14 do 2014-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160602R4  16,8600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 601 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  30 000,00271988582

Instalacja do produkcji kompozytu 

mineralno-organicznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-GO.7221.00089.2014 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2024-10-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-III.6233.003.2014 26-05-2014 od 2014-05-26 do 2024-05-15 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6233.006.2014 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2024-09-30 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
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OŚ-III.6233.025.2014 16-02-2014 od 2014-02-16 do 2024-09-30 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R3  7 441,0000  1 414,0000

100102R5  2 369,9500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 602 Wydzielone komory fermentacyjne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  22 000,00271988582

Oczyszczalnia ścieków "Ruptawa"

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-GO.7221.00089.2014 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2024-10-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-III.6233.003.2014 26-05-2014 od 2014-05-26 do 2024-05-15 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6233.006.2014 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2024-09-30 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6233.025.2014 16-02-2014 od 2014-02-16 do 2024-09-30 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020204D8  95,5400  6,0000

020580D8  2 050,8500

190809D8  28,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 603 Płuczka piasku - Separator MEVA 

SWA 20

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  700,00271988582

Oczyszczalnia Ścieków "Ruptawa"

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-GO.7221.00089.2014 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2024-10-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-III.6233.003.2014 26-05-2014 od 2014-05-26 do 2024-05-15 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6233.006.2014 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2024-09-30 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6233.025.2014 16-02-2014 od 2014-02-16 do 2024-09-30 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190802R5  80,9900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 604 Instalacja do chemicznego usuwania 

fosforu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  400,00271988582

Oczyszczalnia Ścieków "Ruptawa"

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-GO.7221.00089.2014 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2024-10-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-III.6233.003.2014 26-05-2014 od 2014-05-26 do 2024-05-15 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
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OŚ-III.6233.006.2014 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2024-09-30 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6233.025.2014 16-02-2014 od 2014-02-16 do 2024-09-30 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

061183R5  125,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 605 inna - do produkcji topników 

spawalniczych topionych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zakładowa 2, 47-400 Racibórz  690,00272045144

Piec łukowy elektryczny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

19/14/SE 13-02-2014 od 2014-02-13 do 2024-03-25 Starosta Raciborski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120113R5  10,0780

170102R5  15,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 606 Stacja demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kurpińskiego 1, 41-403 Chełm Śląski  2 000,00272049739

Pomoc Drogowa Auto Naprawa Złomowanie 

Samochodów Lidia Kapustka

4982



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1791/OS/2015 

OS-GO/.7221.00051

13-10-2015 od 2015-10-13 do 2020-10-07 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  493,0570

160106R12  26,4500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 607 2300

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

,  4 400,00272068547

Urządzenia do mielenia - młyny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

45/2016 22-11-2016 od 2016-11-22 do 2019-05-19 Prezydent Miasta Tychy

54/2012 26-07-2012 od 2012-07-26 do 2019-05-19 Prezydent Miasta Tychy

IKR.EO/76600-11/09 20-05-2009 od 2009-05-20 do 2019-05-19 Prezydent Miasta Tychy

WŚR-I-6223.7.2016.MC 10-08-2017 od 2017-08-10 Prezydent Miasta Sosnowca

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  391,8450

4983



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 608 Instalacja do regeneracji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

,  250,00272068547

Urządzenia do odzysku rozpuszczalnika

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

45/2016 22-11-2016 od 2016-11-22 do 2019-05-19 Prezydent Miasta Tychy

54/2012 26-07-2012 od 2012-07-26 do 2019-05-19 Prezydent Miasta Tychy

IKR.EO/76600-11/09 20-05-2009 od 2009-05-20 do 2019-05-19 Prezydent Miasta Tychy

WŚR-I-6223.7.2016.MC 10-08-2017 od 2017-08-10 Prezydent Miasta Sosnowca

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080117R2  45,9900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 609 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stalowa 9, 41-948 Piekary Śląskie  2 200,00272105248

Zakład przerobu złomu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ERś.6232.22.2013 05-11-2013 od 2013-11-05 do 2021-12-31 Urząd Miasta Piekary Śląskie

ERś.6232.57.2011 30-01-2012 od 2012-01-30 do 2021-12-31 Urząd Miasta Piekary Śląskie
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NR 45/O/2014 19-05-2014 od 2014-06-09 do 2024-03-31 Prezydent Miasta Katowice

OSś.6232.12.2016 28-03-2016 od 2016-03-28 do 2021-12-31 Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120102R12  83,5270

160214R12  135,2650

170411R12  2,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 610 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Grunwaldzka 15, 42-400 Zawiercie  1 500,00272122235

Stacja demontarzu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-GO.7221.00045.2015 03-11-2015 od 2015-11-03 do 2020-10-21 Marszałek Województwa Śląskiego

ROII.BS.6233.010.2014 24-04-2014 od 2014-04-24 do 2024-04-24 Starosta Zawiercianski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 108,3300
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 611 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Jastrzębie-Zdrój,  40 000,00272193436

Sortownia odpadów zmieszanych w tym odpadów 

komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.7221.00031.2013 25-07-2013 od 2013-07-25 do 2023-07-23 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-III.6221.004.2015 08-01-2016 od 2016-01-08 do 2025-12-31 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6221.1.2013 24-09-2013 od 2013-09-24 do 2023-08-31 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6233.018.2015 09-12-2015 od 2015-12-09 do 2025-11-30 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6233.15.2012 25-09-2012 od 2012-09-25 do 2022-08-31 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  1 059,7000

150102R12  2 584,5000

150105R12  1,6000

150106R12  1 020,8000

150107R12  1 974,3000

170107R12  1 212,2000

170904R12  3 436,1000
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200101R12  110,6000

200307R12  3 514,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 612 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Jastrzębie-Zdrój,  1 056,00272193436

stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.7221.00031.2013 25-07-2013 od 2013-07-25 do 2023-07-23 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ-III.6221.004.2015 08-01-2016 od 2016-01-08 do 2025-12-31 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6221.1.2013 24-09-2013 od 2013-09-24 do 2023-08-31 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6233.018.2015 09-12-2015 od 2015-12-09 do 2025-11-30 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-III.6233.15.2012 25-09-2012 od 2012-09-25 do 2022-08-31 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  147,9020

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 613 iina

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. BAŁTYCKA 1, RUDA ŚLĄSKA, 41-707  200 000,00272210241

Ładowarka kołowa, koparka, walec
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

KO.6233.11.2015 28-12-2015 od 2015-12-28 do 2018-12-09 PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

KO.6233.16.2016 31-03-2016 od 2016-03-31 do 2018-12-09 PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

KO.6233.39.2017 07-08-2017 od 2017-08-07 do 2021-12-31 Prezydent Miasta Ruda Śląska

KO.6233.55.2017 30-11-2017 od 2017-11-30 do 2021-12-31 Prezydent Miasta Ruda Śląska

KO.6233.6.2015 11-12-2015 od 2015-12-11 do 2018-12-09 PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010102R5  387,7200

010412R5  526,8800

100102R5  370,7300

100105R5  1 269,3400

100124R5  16 502,8400

100182R5  23 438,5600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 614 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bednorza 41, 41-946 Piekary Śląskie  4 000,00272217540

Zespół urządzeń kruszących

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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ERś.6233.22.2014 21-01-2015 od 2015-01-21 do 2024-12-31 Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Osś.6233.8.2017 03-07-2017 od 2017-07-03 do 2024-12-31 Urząd Miasta Piekary Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060316R5  8,5000

101203R5  256,2600

101208R5  889,1400

120121R5  140,9900

161106R5  539,0820

170102R5  19,4400

170103R5  81,5400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 615 Instalacja przetwarzania odpadów 

sztucznych, papiery i tektury

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza  1 500,00272242844

Instalacja przetwarzania odpadów sztucznych, 

papiery i tektury

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6221.14.2015.JP 15-01-2016 od 2016-01-15 do 2026-01-15 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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070213R3  1 182,0950

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 616 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KAROLINY 20, 40-204 KATOWICE  810,00272248083

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.7221.1.00036.201

4

28-07-2014 od 2014-07-28 do 2024-07-23 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  78,7480

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 617 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leśna , 42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE  27 000,00272277200

Instalacja do produkcji biomasy, peletu i zrębek oraz 

paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.G.6220.9.2014 11-06-2014 od 2014-06-11 do 2024-05-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.31.2014 02-06-2014 od 2014-06-02 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R3  7 939,9000

170201R3  385,0400

200138R3  500,2100

200201R3  32,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 618 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sportowa 102, 44-273 Rybnik  1 200,00272341954

stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Ek-I.6233.6.2016 20-04-2016 od 2016-04-20 do 2026-04-19 Prezydent Miasta Rybnika

OS-GO.KW.00274/14 25-04-2014 od 2014-04-25 do 2024-04-25 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  271,3780

160106R12  10,4900
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 619 Instalacja do kompostowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 43-200 Pszczyna  6 540,00272344680

Kompostownia osadów ściekowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO-IV.6233.38.2014 30-12-2014 od 2014-12-30 do 2024-12-29 Starosta Pszczyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R3  36,4480

020199R3  2 352,8000

030105R3  194,1000

150101R3  0,4900

190805R3  1 145,5100  172,5900

200201R3  1 372,0400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 620 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dworcowa , 44-113 Knurów  488,00272403879

Granulatory (2 szt.)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OS-6233/8/D/2015/AK 20-07-2015 od 2015-07-20 do 2025-04-30 Urząd Miasta Chorzów

WOŚ.7649-00005/08 18-01-2008 od 2008-01-18 do 2018-01-17 Starostwo Powiatowe w Gliwicach

WSI.4722.18.2014.MMł 19-01-2015 od 2015-01-19 do 2025-01-20 Starosta Gliwicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160216R12  2,8030

170401R12  0,0000

170402R12  0,0000

170411R12  20,7750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 621 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nakielska 42/44, 42-600 Tarnowskie Góry  80,00272410537

Instalacja do przetwarzania odpadów w postaci 

zużytych pochłaniaczy górniczych i aparatów 

ochrony dróg oddechowych.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1907/OS/2018 15-06-2018 od 2018-06-15 do 2028-06-05 Marszałek Województwa Śląskiego

395/OS/2016 08-03-2016 od 2016-03-08 do 2021-02-20 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.G.6233.24.2016 26-04-2016 od 2016-04-26 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4993



160509R12  53,0390

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 622 instalacja do odlewania metali 

żelaznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leśna 10, 42-400 Zawiercie  24 960,00272440739

Piec indukcyjny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROII.6233.019.2014.SB 11-07-2014 od 2014-07-11 do 2024-07-11 Starosta Zawierciański

ŚR-III-6618/PZ/146/06/9/0

7

07-03-2007 od 2007-03-07 do 2017-03-07 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R4  1 030,6200

120102R4  281,3800

170405R4  5 301,3260

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 623 instalacja do odlewania metali 

żelaznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leśna 10, 42-400 Zawiercie  657,00272440739

Piec indukcyjny dwutyglowy średniej częstotliwości 

o pojemności tygla 100kg

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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ROII.6233.019.2014.SB 11-07-2014 od 2014-07-11 do 2024-07-11 Starosta Zawierciański

ŚR-III-6618/PZ/146/06/9/0

7

07-03-2007 od 2007-03-07 do 2017-03-07 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  21,1790

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 624 Rozdrabniacz

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rolników 16, 43-518 Ligota  250,00272529400

Zakład mechanicznego przetwarzania odpadów.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZR.6220.1.12.2014.DE 24-06-2014 od 2014-06-24 do 2024-06-24 Starosta Bielski

ZR.6233.18.2014.DE 24-06-2014 od 2014-06-24 do 2024-06-24 Starosta Bielski

ZR.6233.20.2013.DE 20-11-2013 od 2013-11-20 do 2023-11-20 Starosta Bielski

ZR-OŚ/O-7644/137/04 01-09-2004 od 2004-09-01 do 2013-08-22 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR-OŚ/O-7644/138/05 16-11-2005 od 2005-11-16 do 2013-08-22 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR-OŚ/O-7644/148/03/04 11-03-2004 od 2004-03-11 do 2014-03-31 Starosta Bielski

ZR-OŚ/O-7644/2/08 13-12-2005 od 2005-12-13 do 2013-08-22 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR-OŚ/O-7644/57/03 09-08-2003 od 2003-08-09 do 2013-08-22 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  23,4000

160119R3  29,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 625 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 35, 44-200 Rybnik  22 000,00272543451

Instalacja do przetwarzania odpadów poprzez ich 

wykorzystanie do produkcji mieszaniny stanowiącej 

podłoże EkoRecykl

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Ek-I.6233.10.2013 19-03-2013 od 2013-03-19 do 2023-03-18 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.16.2016 24-08-2016 od 2016-08-24 do 2026-08-20 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.16.2016 (zm.) 19-09-2016 od 2016-09-19 do 2026-08-20 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.16.2016 (zm.2) 26-01-2017 od 2017-01-26 do 2026-08-20 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.16.2016 (zm.3) 14-03-2017 od 2017-03-14 do 2026-08-20 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.4.2013 06-02-2013 od 2013-02-06 do 2023-02-05 Prezydent Miasta Rybnika

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100103R3  12,1000

190503R3  1 618,2000
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190805R3  7 217,1000  1 443,4000

191212R3  12 444,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 626 sortownia odpadow relatywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Daszyńskiego 25, 42-450 Łazy  15 000,00272551373

kruszarka młyn sito,przesiewacz

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO.II.6233.025.2014.BS 14-07-2014 od 2014-07-14 do 2024-07-13 Satosta Zawierciańśki

ROII.6233.010.2016.BS 16-03-2016 od 2016-03-16 do 2024-07-13 Starosta Zawierciański

ROII.6233.055.2014.BS 22-01-2015 od 2015-01-22 do 2025-01-21 Starosta Zawierciański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101208R12  9,0400

160106R12  644,0420

161104R12  333,2160

191205R12  28,1510

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 627 instalacja do wytwarzania masy 

włóknistej

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chęcińskiego 10/-, Katowice  25 000,00272583717

Makulaturownia

4997



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2644/OS/2014 04-12-2014 od 2014-12-04 Marszałek Województwa Śląskiego

2654/OS/2018 29-08-2018 od 2018-08-29 Marszałek Województwa Śłąskiego

332/OS/2016 29-02-2016 od 2016-02-29 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308R3  2 428,8100

150101R3  18 922,4340

191201R3  712,2600

200101R3  94,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 628 Instalacja do wytwarzania masy 

włóknistej

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Katowicka 182, 43-100 Tychy  90 000,00272583717

makulaturownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1434/OS/2016 05-07-2016 od 2016-07-05 do 2026-07-05 Marszałek Województwa Śląskiego

1778/OS/2012 03-07-2012 od 2012-07-03 Marszałek Województwa Śląskiego

1958/OS/2016 31-08-2016 od 2016-08-31 Marszałek Województwa Śląskiego

2651/OS/2014 14-12-2014 od 2014-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308R3  20 565,6600

150101R3  38 947,7500

150105R3  1 354,8000

191201R3  1 340,6400

200101R3  0,8400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 629 Przetwarzanie mechaniczne 

zagęszczanie i plastyfikacja

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wolności 105, 41-807 Zabrze  500,00272617385

Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

E/88-2015 28-07-2015 od 2015-07-28 do 2025-07-27 Prezydent Miasta Zabrze

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R5  251,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

4999



 630 Sotrownia odpadów zmieszanych, w 

tym odpadów komunalnych

ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska  135 000,00272644815

Instalacja do sortowania odpadów zmieszanych i 

produkcji paliw alternatywnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1/2017 26-01-2017 od 2017-01-26 Prezydent Miasta Ruda Śląska

18/2012 28-03-2012 od 2012-03-28 do 2021-12-14 Urząd M. Ruda Śląska

2/15 29-10-2015 od 2015-10-29 Prezydent Miasta Ruda Śląska

2/2014 25-02-2014 od 2014-02-25 do 2024-02-26 Prezydent M. Ruda Śląska

2/2018 31-08-2018 od 2018-08-31 Prezydent Miasta Ruda Śląska

33/2014 27-10-2014 od 2014-10-27 do 2024-02-26 Prezydent M. Ruda Śląska

34/2013 12-11-2013 od 2013-11-12 do 2021-12-14 Prezydent M. Ruda Śląska

40/2011 15-12-2011 od 2011-12-15 do 2021-12-14 Urząd M. Ruda Śląska

5/2013 23-01-2013 od 2013-01-23 do 2021-12-14 Prezydent M. Ruda Śląska

OŚ.6233-20.2012 10-12-2012 od 2012-12-10 do 2022-11-30 Prezydent M. Jastrzębie-Zdrój

OŚ-III.6233.016.2014 17-12-2014 od 2014-12-17 do 2024-12-15 Prezydent M. Jastrzębie Zdrój

WOŚ-6233.16.2013 29-04-2013 od 2013-04-29 do 2023-04-29 Starosta Gliwicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020399R12  1,1600

030105R12  13,6010

030199R12  0,5420
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030399R12  106,1950

040209R12  69,6100

040222R12  3 608,2080

040299R12  3,4590

050199R12  190,2600

070199R12  1,1400

070213R12  4 374,2620

070280R12  10 351,5340

070299R12  5 672,2990

070681R12  6,4740

080112R12  93,7370

080114R12  315,2420

080199R12  0,1700

080201R12  44,7250

080399R12  12,4400

080410R12  38,9110

120105R12  10,1200

120117R12  697,8570

120121R12  1,9970

120199R12  16,5140

150101R12  22,5570
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150102R12  308,9880

150103R12  233,5720

150105R12  2 386,5540

150106R12  5 755,4370

150203R12  33,7400

160119R12  0,6660

160122R12  0,5990

160199R12  15,8890

160304R12  14,7210

160306R12  2 677,2090

160380R12  219,5990

160799R12  0,1380

168102R12  181,7500

170180R12  23,5600

170203R12  5,9200

170380R12  0,6400

170604R12  78,8200

170904R12  1 931,8770

191204R12  174,7880

191207R12  41,5000

191212R12  1 752,4600
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200203R12  17,2600

200303R12  1 532,7000

200307R12  1 557,7700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 631 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych (10 Mg/h)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska  41 600,00272644815

Instalacja do sortowania surowców wtórnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1/2017 26-01-2017 od 2017-01-26 Prezydent Miasta Ruda Śląska

18/2012 28-03-2012 od 2012-03-28 do 2021-12-14 Urząd M. Ruda Śląska

2/15 29-10-2015 od 2015-10-29 Prezydent Miasta Ruda Śląska

2/2014 25-02-2014 od 2014-02-25 do 2024-02-26 Prezydent M. Ruda Śląska

2/2018 31-08-2018 od 2018-08-31 Prezydent Miasta Ruda Śląska

33/2014 27-10-2014 od 2014-10-27 do 2024-02-26 Prezydent M. Ruda Śląska

34/2013 12-11-2013 od 2013-11-12 do 2021-12-14 Prezydent M. Ruda Śląska

40/2011 15-12-2011 od 2011-12-15 do 2021-12-14 Urząd M. Ruda Śląska

5/2013 23-01-2013 od 2013-01-23 do 2021-12-14 Prezydent M. Ruda Śląska

OŚ.6233-20.2012 10-12-2012 od 2012-12-10 do 2022-11-30 Prezydent M. Jastrzębie-Zdrój

OŚ-III.6233.016.2014 17-12-2014 od 2014-12-17 do 2024-12-15 Prezydent M. Jastrzębie Zdrój

WOŚ-6233.16.2013 29-04-2013 od 2013-04-29 do 2023-04-29 Starosta Gliwicki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  22 289,5800

150102R12  2 278,4900

150106R12  275,7900

200101R12  272,5200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 632 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Goetla 8, 40-749 Katowice  1 586,50272646719

Zakład Przetwarzania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

785/OS/2018 06-03-2018 od 2018-03-06 do 2024-12-30 Marszałek Województwa Śląskiego

79/O/2014 16-10-2014 od 2014-10-16 do 2014-09-30 Prezydent Misata Katowice

79/O/2018 23-08-2018 od 2018-08-23 do 2024-09-30 Prezydent Miasta Katowice

OS GO.7221.00093.2014 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2024-12-30 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160214R12  68,0330

160216R12  0,0400
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200136R12  32,4870

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 633 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Goetla 8, 40-749 Katowice  450,00272646719

Zakład regeneracji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

785/OS/2018 06-03-2018 od 2018-03-06 do 2024-12-30 Marszałek Województwa Śląskiego

79/O/2014 16-10-2014 od 2014-10-16 do 2014-09-30 Prezydent Misata Katowice

79/O/2018 23-08-2018 od 2018-08-23 do 2024-09-30 Prezydent Miasta Katowice

OS GO.7221.00093.2014 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2024-12-30 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160216R4  38,4990

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 634 inne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz  5 000,00272671798

Kruszarka szczękowa RUBBLE MASTER-70

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

243/16/SE 14-04-2016 od 2016-04-14 do 2026-04-13 Starosta Raciborski
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44/14 SE 11-03-2014 od 2014-03-11 do 2024-03-10 Starosta Raciborski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 635 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz  2 000,00272671798

Wytwórnia Mas Bitumicznych WMB

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

243/16/SE 14-04-2016 od 2016-04-14 do 2026-04-13 Starosta Raciborski

44/14 SE 11-03-2014 od 2014-03-11 do 2024-03-10 Starosta Raciborski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R5  1 462,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 636 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

,  1 700,00272676873

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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166/OS/2015 30-01-2015 od 2015-01-30 do 2020-01-18 Marszałek Województwa Śląskiego

WŚR.III.6233.22.2015.JŻ 11-06-2015 od 2015-06-11 do 2025-06-11 Prezydent Miasta Sosnowca

ZEO.6233.1.31.2012 15-02-2013 od 2013-02-15 do 2023-02-15 Prezydent Miatsa Bytomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  251,0450

160106R12  13,7170

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 637 Piec indukcyjny ABB 2x250 kg 

tyglowy średniej częstotliwości

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice  250,00272736718

Piec indukcyjny ABB 2x250 kg tyglowy średniej 

częstotliwości

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6230.1.25.2014 20-03-2015 od 2015-03-20 do 2025-03-15 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  101,4735
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 638 Piec indukcyjny 1 Mg

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice  750,00272736718

Piec Indukcyjny INDUCTOTHERM tyglowy nr 1

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6230.1.25.2014 20-03-2015 od 2015-03-20 do 2025-03-15 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  750,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 639 Piec indukcyjny 1 Mg średniej 

częstotliwości

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice  750,00272736718

Piec Indukcyjny INDUCTOTHERM tyglowy nr 2

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6230.1.25.2014 20-03-2015 od 2015-03-20 do 2025-03-15 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120113R4  0,0200

150104R4  1,4640
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170405R4  199,8740

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 640 Instalacja mechaniczno-biologiczna 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dzieńdziela , 43-190 Mikołów  6 050,00272754320

Stacja zlewna z sitem i praską skratek, bioreaktor z 

osadem czynnym

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6220.1.18.2017.JK 17-11-2017 od 2017-11-17 do 2027-11-17 Starosta Mikołowski

MNO.6233.46.2014.JK 16-01-2015 od 2015-01-16 do 2025-01-16 Starosta Mikołowski

OS-3.7644/4-34/09 06-01-2010 od 2010-01-06 do 2020-01-06 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200304D8  3,7000  0,0370

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 641

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów  1 260,00272755727

piec indukcyjny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6220.2.1.4.201/JK/K

T

17-10-2013 od 2013-10-17 do 2023-10-18 Starosta Mikołowski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  240,2240

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 642

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze  6 000,00272758810

Zakład Segregacji i Kompostowania-Demontaż 

odpadów wielkogabarytowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1336/OS/15 30-07-2015 od 2015-07-30 Marszałek Województwa Śląskiego

1569/OS/17 23-05-2017 od 2017-05-23 Marszałek Województwa Śląskiego

2103/OS/2014 23-10-2014 od 2014-10-23 do 2024-10-21 Marszałek Województwa Śląskiego

E/1/2014 03-01-2014 od 2014-01-03 do 2024-01-02 Prezydent Miasta Zabrze

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  4 977,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 643 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze  73 350,00272758810

Zakład segregacji i kompostowni

5010



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1336/OS/15 30-07-2015 od 2015-07-30 Marszałek Województwa Śląskiego

1569/OS/17 23-05-2017 od 2017-05-23 Marszałek Województwa Śląskiego

2103/OS/2014 23-10-2014 od 2014-10-23 do 2024-10-21 Marszałek Województwa Śląskiego

E/1/2014 03-01-2014 od 2014-01-03 do 2024-01-02 Prezydent Miasta Zabrze

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  602,4000

150102R12  1 671,2000

150104R12  34,6000

150105R12  20,7000

150106R12  789,0000

150107R12  932,4000

170203R12  3,9000

200101R12  2 461,5000

200102R12  2 902,4000

200110R12  17,9000

200111R12  0,2000

200139R12  4 086,9000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 644 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze  60 000,00272758810

Zakład segregacji i kompostowni

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1336/OS/15 30-07-2015 od 2015-07-30 Marszałek Województwa Śląskiego

1569/OS/17 23-05-2017 od 2017-05-23 Marszałek Województwa Śląskiego

2103/OS/2014 23-10-2014 od 2014-10-23 do 2024-10-21 Marszałek Województwa Śląskiego

E/1/2014 03-01-2014 od 2014-01-03 do 2024-01-02 Prezydent Miasta Zabrze

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  58 940,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 645

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze  30 000,00272758810

Zakład Segregacji i Kompostowni - kompostownia 

frakcji podsitowej wydzielonej ze zmieszanych odp. 

komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1336/OS/15 30-07-2015 od 2015-07-30 Marszałek Województwa Śląskiego
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1569/OS/17 23-05-2017 od 2017-05-23 Marszałek Województwa Śląskiego

2103/OS/2014 23-10-2014 od 2014-10-23 do 2024-10-21 Marszałek Województwa Śląskiego

E/1/2014 03-01-2014 od 2014-01-03 do 2024-01-02 Prezydent Miasta Zabrze

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212R3  29 970,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 646

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze  4 000,00272758810

Zakład segregacji i kompostowni - kompostownia 

odpadów biodegradowalnych selektywnie zbieranych 

system KNEER

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1336/OS/15 30-07-2015 od 2015-07-30 Marszałek Województwa Śląskiego

1569/OS/17 23-05-2017 od 2017-05-23 Marszałek Województwa Śląskiego

2103/OS/2014 23-10-2014 od 2014-10-23 do 2024-10-21 Marszałek Województwa Śląskiego

E/1/2014 03-01-2014 od 2014-01-03 do 2024-01-02 Prezydent Miasta Zabrze

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R3  25,4000

160380R3  394,8000
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170201R3  51,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 647

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze  24 000,00272758810

Zakład segregacji i kompostowni - kompostownia 

odpadów biodegradowalnych selektywnie 

zbieranych-system NNP

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1336/OS/15 30-07-2015 od 2015-07-30 Marszałek Województwa Śląskiego

1569/OS/17 23-05-2017 od 2017-05-23 Marszałek Województwa Śląskiego

2103/OS/2014 23-10-2014 od 2014-10-23 do 2024-10-21 Marszałek Województwa Śląskiego

E/1/2014 03-01-2014 od 2014-01-03 do 2024-01-02 Prezydent Miasta Zabrze

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R3  6,4000

020106R3  9,4000

020203R3  401,3000

020380R3  1,8000

030105R3  39,0000

160306R3  1,0000

190805R3  888,6000
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200108R3  1 146,3000

200138R3  557,0000

200201R3  9 061,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 648 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze  65 000,00272758810

Zakład segregacji i kompostowni-Instalacja wstępnej 

obróbki odpadów przeznaczonych do termicznego 

przekształcenia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1336/OS/15 30-07-2015 od 2015-07-30 Marszałek Województwa Śląskiego

1569/OS/17 23-05-2017 od 2017-05-23 Marszałek Województwa Śląskiego

2103/OS/2014 23-10-2014 od 2014-10-23 do 2024-10-21 Marszałek Województwa Śląskiego

E/1/2014 03-01-2014 od 2014-01-03 do 2024-01-02 Prezydent Miasta Zabrze

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030307R12  28,7000

030311R12  5,4000

030399R12  19,0000

040209R12  60,6000

040222R12  270,6000
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070213R12  2 091,5000

070280R12  46,4000

070299R12  160,7000

080399R12  0,2000

160304R12  1,6000

170203R12  7,2000

170380R12  23,5000

191204R12  2 382,1000

191210R12  3 069,2000

191212R12  618,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 649 stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Łączna 6a, 43-200 BRZEŹCE  1 700,00272787006

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2284/OS/2013 23-10-2013 od 2013-10-23 do 2023-10-22 Wojewoda Śląski

RO III.6233.4.2011 02-11-2011 od 2011-11-02 do 2021-11-01 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

RO-IV.6233.37.2014 19-12-2014 od 2014-12-19 do 2024-12-18 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

ŚR.II-6620-20/157/05/4/06 19-10-2006 od 2006-10-19 do 2016-10-19 WOJEWODA ŚLĄSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 086,8450

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 650 instalacja do wytopu żelaza i stali

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie  1 600 000,00272819315

Elektryczne piece łukowe 140 ton EAF1 i EAF2

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1487 OS/2009 18-05-2009 od 2009-05-18 do 2019-05-15 Marszałek Województwa Śląskiego

89/OS/2016 22-01-2016 od 2016-01-22 do 2026-01-15 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.PZ.7222.000027.2

012

10-01-2013 od 2013-01-10 do 2017-06-22 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.PZ.7222.00028.20

12

10-01-2013 od 2013-01-10 do 2019-05-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221.57.2012 04-01-2013 od 2013-01-04 do 2020-09-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221.59.2012 04-01-2013 od 2013-01-04 do 2015-06-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7222.21.2011 25-07-2011 od 2011-07-25 do 2015-06-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7243.31.2011 06-09-2011 od 2011-09-06 do 2020-09-20 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7243.63.2012 04-10-2012 od 2012-10-04 do 2015-06-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628-28/10 10-09-2010 od 2010-09-10 do 2017-06-22 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76361-10/09 23-07-2009 od 2009-07-23 do 2015-06-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76361-24/10 10-09-2010 od 2010-09-10 do 2020-09-09 Marszałek Województwa Śląskiego
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OS.II.kk.76361/3/08 04-02-2008 od 2008-02-04 do 2015-06-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00095.2013 22-04-2014 od 2014-04-22 do 2019-05-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.0072.2013 07-03-2014 od 2014-03-07 do 2017-06-22 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-II-6618/24/06/12/07 22-06-2007 od 2007-06-22 do 2017-06-22 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6620-22/82/1/05 15-07-2005 od 2005-07-15 do 2015-06-30 Wojewoda Śląski

WER.JP.7662-12/10 08-07-2010 od 2010-07-08 do 2020-07-08

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R4  287 540,8720

120102R4  17 282,0100

120199R4  24 910,9430

150104R4  25 168,2740

150203R4  7,3150

160117R4  54 466,4990

170405R4  433 831,8600

190102R4  45,5500

191001R4  56 924,2100

191202R4  200 589,8740

200140R4  1 271,2500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 651 zakład mechaniczbego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lubliniecka 41, Herby  130 000,00272819315

Instalacja do przerobu złomu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.1.1.2016 11-03-2016 od 2015-11-16 do 2025-11-15 Starosta Lubliniecki

WOŚ.6220.1.3.2015 22-05-2015 od 2015-11-16 do 2025-11-15 Starosta Lubliniecki

WOŚ.6220.1.3.2017 29-09-2017 od 2017-09-29 do 2025-11-15 Starosta Lubliniecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R12  653,6750

120102R12  523,4360

160106R12  149,5300

160116R12  2,4000

160117R12  6 262,0200

170405R12  15 794,8540

170407R12  8,6800

191001R12  2 029,8900

191202R12  1 617,3210

200140R12  1 273,6100
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 652 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Surowcowa 30, Katowice,  292 260,10272819315

Instalacja wstępnego przetwarzania odpadów metali 

żelaznych i nieżelaznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS GO.7221.00049.2014 31-07-2014 od 2014-07-31 do 2023-07-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ.GO.7221.002.2013 31-07-2013 od 2013-07-31 do 2023-07-31 Marszałek Województwa Śląśkiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R12  12 476,7070

160106R12  10 388,5820

160117R12  4 650,5260

170405R12  15 466,4600

191202R12  253,7000

200140R12  211,6800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 653 Linia do mechanicznego strzępienia 

złomu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie  930 000,00272819315

Linia do mechanicznego strzępienia złomu
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1487 OS/2009 18-05-2009 od 2009-05-18 do 2019-05-15 Marszałek Województwa Śląskiego

89/OS/2016 22-01-2016 od 2016-01-22 do 2026-01-15 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.PZ.7222.000027.2

012

10-01-2013 od 2013-01-10 do 2017-06-22 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.PZ.7222.00028.20

12

10-01-2013 od 2013-01-10 do 2019-05-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221.57.2012 04-01-2013 od 2013-01-04 do 2020-09-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221.59.2012 04-01-2013 od 2013-01-04 do 2015-06-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7222.21.2011 25-07-2011 od 2011-07-25 do 2015-06-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7243.31.2011 06-09-2011 od 2011-09-06 do 2020-09-20 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7243.63.2012 04-10-2012 od 2012-10-04 do 2015-06-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628-28/10 10-09-2010 od 2010-09-10 do 2017-06-22 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76361-10/09 23-07-2009 od 2009-07-23 do 2015-06-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76361-24/10 10-09-2010 od 2010-09-10 do 2020-09-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.II.kk.76361/3/08 04-02-2008 od 2008-02-04 do 2015-06-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00095.2013 22-04-2014 od 2014-04-22 do 2019-05-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.0072.2013 07-03-2014 od 2014-03-07 do 2017-06-22 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-II-6618/24/06/12/07 22-06-2007 od 2007-06-22 do 2017-06-22 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6620-22/82/1/05 15-07-2005 od 2005-07-15 do 2015-06-30 Wojewoda Śląski

WER.JP.7662-12/10 08-07-2010 od 2010-07-08 do 2020-07-08
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  15 000,0000

160116R12  23,9200

160117R12  176 951,5380

170405R12  168 647,3180

191202R12  171 617,0180

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 654 Urządzenie przesiewające do odpadu 

z czyszczenia wagonów po złomie

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie  250 000,00272819315

Przesiewacz

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1487 OS/2009 18-05-2009 od 2009-05-18 do 2019-05-15 Marszałek Województwa Śląskiego

89/OS/2016 22-01-2016 od 2016-01-22 do 2026-01-15 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.PZ.7222.000027.2

012

10-01-2013 od 2013-01-10 do 2017-06-22 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.PZ.7222.00028.20

12

10-01-2013 od 2013-01-10 do 2019-05-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221.57.2012 04-01-2013 od 2013-01-04 do 2020-09-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221.59.2012 04-01-2013 od 2013-01-04 do 2015-06-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7222.21.2011 25-07-2011 od 2011-07-25 do 2015-06-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7243.31.2011 06-09-2011 od 2011-09-06 do 2020-09-20 Marszałek Województwa Śląskiego
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OS.GO.7243.63.2012 04-10-2012 od 2012-10-04 do 2015-06-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628-28/10 10-09-2010 od 2010-09-10 do 2017-06-22 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76361-10/09 23-07-2009 od 2009-07-23 do 2015-06-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76361-24/10 10-09-2010 od 2010-09-10 do 2020-09-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.II.kk.76361/3/08 04-02-2008 od 2008-02-04 do 2015-06-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00095.2013 22-04-2014 od 2014-04-22 do 2019-05-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.0072.2013 07-03-2014 od 2014-03-07 do 2017-06-22 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-II-6618/24/06/12/07 22-06-2007 od 2007-06-22 do 2017-06-22 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6620-22/82/1/05 15-07-2005 od 2005-07-15 do 2015-06-30 Wojewoda Śląski

WER.JP.7662-12/10 08-07-2010 od 2010-07-08 do 2020-07-08

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120113R12  0,2640

160799R12  7 894,2960

191202R12  9 828,4300

191212R12  1 740,7100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 655 Instalacja do odlewania metali 

żelaznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska  6 015,00272833350

Instalacja do wytapiania żeliwa i zalewania form
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SE.III-6233.7.2015 16-03-2015 od 2015-03-16 do 2025-03-15 Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  4 687,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 656 stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Poprzeczna 2A, 43-250 Pawłowice  1 200,00272840137

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

177//OS/2015 03-02-2015 od 2015-02-03 do 2020-01-27 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-II-6620-22/87/4/05 09-08-2005 od 2005-08-09 do 2015-08-09 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  319,6600

160106R12  6,3550
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 657 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Starowiejska 1, 43-170 Łaziska Górne  2 000,00272852413

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1785/OS/2013 30-12-2013 od 2013-12-30 do 2023-12-30 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  362,2230

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 658 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy  4 000,00272861984

Instalacja mieszania i pakowania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

37/2014 24-05-2014 od 2014-05-24 do 2024-05-23 Prezydent M. Tychy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R12  16,3300
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 659 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy  2 000,00272861984

Instalacja mieszarki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

37/2014 24-05-2014 od 2014-05-24 do 2024-05-23 Prezydent M. Tychy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101003R12  44,0700

120103R12  0,0800

170402R12  4,5700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 660 wytwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy  2 500,00272861984

Instalacja wytwarzania granulatów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

37/2014 24-05-2014 od 2014-05-24 do 2024-05-23 Prezydent M. Tychy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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101003R12  63,9200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 661 Instalacja do produkcji mas 

bitumicznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

81, Międzyrzecze Górne  240,00272885401

Instalacja do produkcji mas bitumicznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZR.6220.1.16.2012.PS 21-08-2012 od 2012-08-21 do 2022-07-31 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ZR.6233.26.2014.DE 30-06-2014 od 2014-06-30 do 2024-06-30 Starosta Bielski

ZR.6233.5.2011.DE 04-04-2011 od 2011-04-04 do 2021-04-15 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R5  1 071,6400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 662 Mechaniczne rozdrabnianie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego 39, 

44-102 Gliwice

 8 092,00272890589

Linia Recyklingu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

130110 06-10-2008 od 2008-10-06 do 2018-10-06 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6230.1.16.2017 30-05-2017 od 2017-05-30 do 2018-10-06 Prezydent Miasta Gliwice
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SR.6230.1.3.2016 22-02-2016 od 2016-02-22 do 2018-10-06 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6233.71.2015 18-02-2016 od 2016-02-18 do 2026-02-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR-76600/35/08 06-10-2008 od 2008-10-06 do 2018-10-06 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-76600/37/10 07-06-2010 od 2010-06-07 do 2018-10-06 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  3 888,3500

150102R5  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 663 Instalacja do podsadzania wyrobisk 

kopalnianych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WĘGLOWA 11, 44-240 Żory  1 300 000,00272909219

Instalacja do podsadzki KWK "Zofiówka"

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IS.6233.3.2014.EW 13-03-2014 od 2014-03-13 do 2024-03-13 Urząd Miasta Żory

OŚ-III.6233.11.2014 20-11-2014 od 2014-11-20 do 2024-11-15 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  9 320,3200

100182R5  62 867,8800
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 664 Instalacja do rozszczepiania emulsji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gen. Grota-Roweckiego 130, 41-200 

Sosnowiec

 2 600,00272959424

GUV

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1642/OS/2015 21-09-2015 od 2015-09-21 do 2018-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego

167/OS/2015 02-02-2015 od 2015-02-02 do 2020-01-21 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120109D9  958,4770

120301D9  445,2800  17,8110

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 665 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zagórska 51, 42-500 Będzin  30 000,00272974062

Linia do recyklingu odpadów tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ-7644/O/166/04/05 12-01-2005 od 2005-01-12 do 2015-01-12 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0106.2014 16-01-2015 od 2015-01-16 do 2025-01-15 Starosta Będziński
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R5  50,5800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 666 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno  90,00273064043

Instalacja do regeneracji rozpuszczalników

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-ŚR.6233.39.2015 18-01-2016 od 2016-02-08 do 2026-01-18 Urząd Miasta Jaworzno

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

140603R2  32,9700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 667 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kaniowska 3, 43-502 

Czechowice-Dziedzice

 53 576,00273074410

Piece do topienia i odlewania stopów miedzi

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2108/OS/2014 20-10-2014 od 2014-10-20 do 2017-05-07 Marszałek Województwa Śląskiego

2489/OS/2008 22-09-2008 od 2008-09-22 do 2017-05-08 Marszałek Województwa Śląskiego

5030



2545/OS/2014 04-12-2014 od 2014-12-04 Marszałek Województwa Śląskiego

2546/OS/2014 04-12-2014 od 2014-12-04 Marszałek Województwa Śląskiego

351/OS/2009 10-02-2009 od 2009-02-10 do 2019-02-10 Marszałek Województwa Śląskiego

352/OS/2009 10-02-2009 od 2009-02-10 do 2019-02-10 Marszałek Województwa Śląskiego

834/OS/2014 23-04-2014 od 2014-04-23 do 2017-05-08 Marszałek Województwa Śląskiego

981/OS/2010 05-04-2011 od 2011-04-05 do 2017-05-07 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-IV-6618/10/06 07-05-2007 od 2007-05-07 do 2017-05-07 Wojewoda Śląski

ŚR-IV-6618/10a/06 08-05-2007 od 2007-05-08 do 2017-05-08 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R4  9 603,0400

170401R4  13 739,5900

170402R4  26,8800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 668 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kaniowska 3, 43-502 

Czechowice-Dziedzice

 2 000,00273074410

Stacja do deemulgacji emulsji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2108/OS/2014 20-10-2014 od 2014-10-20 do 2017-05-07 Marszałek Województwa Śląskiego

2489/OS/2008 22-09-2008 od 2008-09-22 do 2017-05-08 Marszałek Województwa Śląskiego
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2545/OS/2014 04-12-2014 od 2014-12-04 Marszałek Województwa Śląskiego

2546/OS/2014 04-12-2014 od 2014-12-04 Marszałek Województwa Śląskiego

351/OS/2009 10-02-2009 od 2009-02-10 do 2019-02-10 Marszałek Województwa Śląskiego

352/OS/2009 10-02-2009 od 2009-02-10 do 2019-02-10 Marszałek Województwa Śląskiego

834/OS/2014 23-04-2014 od 2014-04-23 do 2017-05-08 Marszałek Województwa Śląskiego

981/OS/2010 05-04-2011 od 2011-04-05 do 2017-05-07 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-IV-6618/10/06 07-05-2007 od 2007-05-07 do 2017-05-07 Wojewoda Śląski

ŚR-IV-6618/10a/06 08-05-2007 od 2007-05-08 do 2017-05-08 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120109R12  429,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 669 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rudzka 66, 47-400 Racibórz  800,00273104529

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS GO.7221.00144.2014 19-06-2015 od 2015-06-19 do 2020-06-17 Marszałek Województwa Śląskiego

S-II-6620-22/62/04/8/05 27-06-2005 od 2005-06-27 do 2015-06-27 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

5032



160104R12  556,8740

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 670 Topienie i odparowywanie cynku

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Paryska 7, Będzin  4 700,00273105931

Instalacja do produkcji tlenku cynku

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Decyzja Nr 2729/OS/2014 25-11-2014 od 2014-11-25 Marsałek Województwa Śląskiego

OS.7628/10/2011 17-02-2011 od 2011-02-17 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/10/2011 17-02-2011 od 2011-02-17 do 2017-11-28 Marszałek Wojewodztwa Śląskiego

PZNr561/OS/2011 20-12-2007 od 2007-12-20 do 2017-11-28 Wojewoda Śląski

PZŚR/II/6618/6/06/7/07 28-11-2007 od 2007-11-28 do 2017-11-28 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

110501R4  344,8820

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 671 mechaniczne przetwarzanie

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Towarowa 11, 43-190 Mikołów  25,00273108527

wytłaczarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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MNO.6233.34.2013.JK/KT 30-10-2013 od 2013-10-30 do 2023-10-30 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R5  6,7130

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 672

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Towarowa 11, 43-190 Mikołów  400,00273108527

Wytłaczarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6233.34.2013.JK/KT 30-10-2013 od 2013-10-30 do 2023-10-30 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120105R5  373,8750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 673 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. L.W.P. 9 B, 42-480 Poręba  1 600,00273126755

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz.OS.GO.7221.39.2014 30-12-2014 od 2014-12-30 do 2024-12-30 Marszałek Województwa Śląskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  498,2850

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 674

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chorzowska 115, Świętochłowice,  40 000,00273161177

instalacja produkcji ołowiu surowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.III/6618/PZ/75/7/05/06 13-01-2006 od 2006-01-13 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100402R4  3 193,6290

100404R4  1 795,9000

100405R4  54,2000

120101R4  989,0000

150202R4  1,5780

170403R4  330,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 675 zakład przetwarzania zużytych baterii 

lub akumulatorów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obr. Westerplatte 108, 40-335 Katowice  30 000,00273161177

instalacja produkcji ołowiu surowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1335/OS/2015 28-07-2015 od 2015-07-28 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100402R4  8 523,3430

100404R4  233,0000

170403R4  391,3350

170409R4  1,5750

170410R4  32,2780

191205R5  263,9600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 676

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chorzowska 115, Świętochłowice,  70 000,00273161177

instalacja rozdrabniania i segregacji złomu 

akumulatorowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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ŚR.III/6618/PZ/75/7/05/06 13-01-2006 od 2006-01-13 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160601R4  45 750,7700

191211R4  453,9730

200133R4  238,8380

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 677

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obr. Westerplatte 108, 40-335 Katowice  60 000,00273161177

Rafinacja ołowiu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1335/OS/2015 28-07-2015 od 2015-07-28 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170403R4  569,3590

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 678

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obr. Westerplatte 108, 40-335 Katowice  9 700,00273161177

walcownia ołowiu
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1335/OS/2015 28-07-2015 od 2015-07-28 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170403R4  192,6390

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 679

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obr. Westerplatte 108, 40-335 Katowice  30 000,00273161177

węzeł do przetopu odpadów ołowianych, kocioł 

top-rafi nr 8

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1335/OS/2015 28-07-2015 od 2015-07-28 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R4  11,8390

120104R4  28,3790

160118R4  13,7390

160601R4  1 317,4470

170403R4  3 368,0610
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170404R4  1,2050

170409R4  146,9820

170410R4  117,1700

191203R4  1 193,0660

191211R4  1 613,1190

191212R4  72,4070

200140R4  9,9570

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 680 kompostownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rycerska 101, Rybnik  60 000,00273171164

Kompostownia na oczyszczalni ścieków 

Boguszowice

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB-OS-GO.7221.00017.2

016

20-01-2017 od 2017-01-20 do 2027-01-20 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R3  13,2400

150103R3  143,6100

190802R3  27,0000

190805R3  13 940,0800  1 890,7810
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191207R3  1 399,7000

200108R3  3 426,9800

200201R3  24 992,9920

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 681 Zakład fermentacyjny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rycerska 101, Rybnik  11 000,00273171164

Zakład fermentacyjny na oczyszczalni ścieków 

"Boguszowice"

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB-OS-GO.7221.00017.2

016

20-01-2017 od 2017-01-20 do 2027-01-20 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020203R3  3,7850

020204R3  2 613,9500  416,0310

020304R3  260,5450

020380R3  1,2900

020502R3  56,6200  5,5270

020601R3  6,9920

070180R3  140,6600

160380R3  1 057,8380
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190603R3  57,0000  0,5700

190801R3  0,5200

190809R3  38,4200

190899R3  5 455,9200  317,5080

200125R3  5,3780

200304R3  43,0000  2,1500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 682 linia do regr.

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wopistów 15/B, Sosnowiec  670,00273187544

linia do regr.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  501,7100

191204R3  30,0200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 683 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice 

Śląskie

 2 500,00273219801

Instalacja do regranulacji odpadów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR-OS.6233.57.2013 14-11-2013 od 2013-11-14 do 2023-11-13 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

IR-OS.6233.58.2013 14-11-2013 od 2013-11-14 do 2023-11-13 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  264,5400

150102R5  399,3000

191204R5  100,5650

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 684 Instalacja do fermentacji odpadów 

organicznych selektywnie zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa 

Górnicza

 87 600,00273306457

Oczyścialnia Ścieków Centrum - ciąg techn do 

przeróbki osadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1345/OS/2015 31-07-2015 od 2015-07-31 do 2025-07-24 Marszałek Województwa Śląskiego

WER.6233.4.6.2015 10-07-2015 od 2015-07-10 do 2025-07-10 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190814R3  368,1600  12,1000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 685 Mechaniczne przekształcanie 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wschodnia 40, 44-103 Gliwice  10 000,00273313010

Wytwórnia betonu towarowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR-76600/65/09 25-02-2010 od 2010-02-25 do 2020-02-25 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  104,4400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 686 Inna - Węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Magazynowa 8, 41-800 Zabrze  2 000,00273316094

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

E/17-2015 22-01-2015 od 2015-02-11 do 2025-01-21 Urząd Miasta Zabrze

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

5043



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 687 inna - Węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rybnicka 159, Gliwice  3 500,00273316094

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.6233.78.2014 05-12-2014 od 2014-12-05 do 2024-11-30 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 688 Inny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ceglana 1, 43-378 Rybarzowice  2 000,00273316094

Węzeł Betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZR.6233.74.2014 12-11-2014 od 2014-11-12 do 2024-11-12 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

5044



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 689 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Żyzna 11/k, 42-200 Częstochowa  2 500,00273316094

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR-IV.6233.79.2014 18-12-2014 od 2014-12-18 do 2024-11-30 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 690 inny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Św.Elżbiety 1, Bytom,  4 000,00273316094

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZEO.6233.39.2015 26-06-2015 od 2015-06-26 do 2025-06-26 Urząd Miasta Bytomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 691 inny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Karolinki 1, 40-483 Katowice  3 500,00273316094

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

67/0/2015 24-03-2015 od 2015-03-24 do 2025-02-28 Urząd Miasta Katowice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 692 Inny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Roździeńśkiego 14, Dąbrowa Górnicza, 

41-508 

 18 000,00273316094

Węzeł Betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6230.10.2011.JP 05-08-2011 od 2011-08-05 do 2021-08-05 Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

WER.6233.4.7.2015AW 18-09-2015 od 2015-09-18 do 2025-09-18 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 693 Inny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kluczborska 11, 41-508 Chorzów  2 500,00273316094

Węzeł Betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SN 7664/24/2007 13-11-2007 od 2007-11-13 do 2017-11-30 Prezydent Miasta Chorzów

US-II.6233.41/D/2014/AK 08-12-2014 od 2014-12-08 do 2024-12-31 Prezydent Miasta Chorzów

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 694 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kościuszki 107E, Ogrodzieniec, 42-440 

Ogrodzieciec

 2 600,00273328795

Stacja demontażu pojazdów- przetwarzanie 

mechaniczne.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Cz.OS.GO.7221.18.2013 13-12-2013 od 2013-12-13 do 2023-11-30 Marszałek Województwa Śląskiego

ROII.6233.003.2012.BS 07-02-2012 od 2012-02-07 do 2022-02-06 Starostwo Powiatowe w Zawierciu
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  772,3840

160106R12  3,6500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 695 Instalacja do fermentacji odpadów 

organicznych selektywnie zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lokalna , 43-100 Tychy  32 500,00273340260

Oczyszczalnia ścieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1498/OS/2014 04-08-2014 od 2014-08-04 do 2024-07-31 Marszałek Województwa Śląskiego

2114/OS/2013 30-09-2013 od 2013-09-30 do 2023-09-27 Marszałek Województwa Śląskiego

906/OS/2017 22-03-2017 od 2017-03-22 do 2024-07-31 Marszałek Województwa Śląskiego

907/OS/2017 22-03-2017 od 2017-03-22 do 2023-09-27 Marszałek Województwa Śląskiego

983/OS/2014 21-05-2014 od 2014-05-21 do 2023-09-27 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

061183R7  474,0200

161002R7  15 081,9920  1 420,3050
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 696 instalacja do fermentacji odpadów 

selektywnie zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lokalna , 43-100 Tychy  138 700,00273340260

Oczyszczalnia Ścieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1498/OS/2014 04-08-2014 od 2014-08-04 do 2024-07-31 Marszałek Województwa Śląskiego

2114/OS/2013 30-09-2013 od 2013-09-30 do 2023-09-27 Marszałek Województwa Śląskiego

906/OS/2017 22-03-2017 od 2017-03-22 do 2024-07-31 Marszałek Województwa Śląskiego

907/OS/2017 22-03-2017 od 2017-03-22 do 2023-09-27 Marszałek Województwa Śląskiego

983/OS/2014 21-05-2014 od 2014-05-21 do 2023-09-27 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020202R3  5,6600

020203R3  2 528,7600

020204R3  18 985,3660  2 437,7900

020299R3  164,1200

020301R3  118,8000

020501R3  5 956,8300

020502R3  526,2200  98,7390

020580R3  47 078,0000
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160306R3  866,6600

160380R3  217,2000

190809R3  4 248,4080

190812R3  413,0700  61,6450

190814R3  253,5600  47,0380

200306R3  20,9400  1,1080

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 697 Instalacja do produkcji żelazostopów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne  78 400,00273443800

Piece elektryczne łukowo-oporowe

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4080/OS/2009 09-12-2009 od 2009-12-09 do 2019-12-06 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-III-6618/PZ/149/19/07 28-09-2007 od 2007-09-28 do 2017-09-28 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  1,4000

100210R5  20 226,3000

108099R5  2 508,7000

150203R5  0,9000

170405R5  45,8000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 698 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Górnicza 10, 44-325 Mszana  30,00273454590

Zakład mechanicznego przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.2.2013 08-02-2013 od 2013-02-08 do 2023-02-08 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160304R12  13,1000

160306R12  2,7300

160504R12  1,1690

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 699

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Srokowiecka 100, Siemianowice  30 000,00273454784

Węzeł krusząco sortujący

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR.OŚ-6233.74.2014 07-01-2015 od 2015-01-07 do 2024-01-06 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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170101R5  1 740,3000

170107R5  1 781,9000

170181R5  127,0100

170302R5  65,0000

170504R5  8 209,5100

170506R5  16 882,0000

191209R5  659,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 700 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Srokowiecka 100, Siemianowice  76 650,00273454784

Współkompostowanie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR.OŚ-6233.74.2014 07-01-2015 od 2015-01-07 do 2024-01-06 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190801R3  1 040,8400

190802R3  3 928,8500

190805R3  52 019,6900  19 924,3900

190899R3  408,3800

200201R3  5 200,4800
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200306R3  2 023,7300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 701

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konarskiego 3, Piekary Śląskie,  20 000,00273476656

Wytwórnia mieszanek mineralno-bitumicznych 

Ammann Uniglobe 240Q

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ERś.7660-16/10 23-09-2010 od 2010-09-23 do 2020-08-31 Urząd Miasta Piekary Śląskie

OS.GO.7244.00021.2016 07-03-2016 od 2016-03-07 do 2023-06-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7244.00034.2013 20-06-2013 od 2013-06-20 do 2023-06-19 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R5  7 254,0000

170302R5  551,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 702 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Daszyńskiego 25, 42-450 Łazy  10 000,00273526503

Linia do sortowania i oczyszczania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROII.6233.014.2015.BS 25-05-2015 od 2015-05-25 do 2024-10-05 Starosta Zawierciański
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ROII.6233.015.2015.BS 26-05-2015 od 2015-05-26 do 2025-05-26 Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ROII.6233.031.2014.BS 06-10-2014 od 2014-10-06 do 2024-10-05 Starosta Zawierciański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

161104R5  1 949,3200

161106R5  1 427,5200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 703 Zespół mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin  800 000,00273531800

ZESPÓŁ PRZESIEWAJĄCO - SORTUJĄCO - 

KRUSZĄCY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.19.2012 06-07-2012 od 2012-07-06 do 2017-09-10 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

WOŚ.6233.33.2014 04-08-2014 od 2014-08-04 do 2024-08-04 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010102R5  12 757,4500

010412R5  102 059,5600

010481R5  12 757,4500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 704 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konopnicka , 41-100 Siemianowice 

Śląskie

 150 000,00273556579

Przewoźny węzeł urządzeń

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

598/OS/2015 09-04-2015 od 2015-04-09 Marszałek Województwa Śląskiego

IR-OS.6233.79.2014 27-02-2015 od 2015-02-27 do 2025-02-26 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100201R5  41 445,6900

170101R5  44,0000

170102R5  113,0000

170181R5  84,5000

170302R5  1 487,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 705 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PSZCZYŃSKA 6, 43-254 WARSZOWICE  105 143,00273569659

węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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RO.7644/O/60/02 23-08-2002 od 2002-08-23 do 2010-12-31 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

RO-IV.6233.13.2011 15-06-2011 od 2011-06-15 do 2020-12-31 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  245,6400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 706 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Morcinka 17, 43-410 Kaczyce  2 900,00273609494

Instalacja do recyklingu odpadów z tworzyw 

sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.00044.2014 13-08-2014 od 2014-08-13 do 2024-08-12 Starosta Cieszyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  7,7700

150102R3  1 452,1610

160119R3  1,3400
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 707 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Czyżowicka 131, 44-300 Wodzisław 

Śląski

 8 760,00273617720

Coanda ROSF4 HUBER

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.11.2014 06-03-2015 od 2015-03-06 do 2025-03-06 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

WOŚ.6223.36.2015 06-03-2015 od 2015-03-06 do 2025-03-06 Starosta Wodzisławski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190802R5  55,7520

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 708 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Czyżowicka 131, 44-300 Wodzisław 

Śląski

 8 760,00273617720

Coanda ROSF4 HUBER

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.11.2014 06-03-2015 od 2015-03-06 do 2025-03-06 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

WOŚ.6223.36.2015 06-03-2015 od 2015-03-06 do 2025-03-06 Starosta Wodzisławski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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190802R5  55,7520

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 709 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obywatelska 97, 44-280 Rydułtowy  585,00273617720

Krata bębnowa FAMET/ krata łukowa; układ 

podajników ślimakowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.11.2014 06-03-2015 od 2015-03-06 do 2025-03-06 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

WOŚ.6223.36.2015 06-03-2015 od 2015-03-06 do 2025-03-06 Starosta Wodzisławski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190802R5  117,8900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 710

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice273621176

Gazowy piec topielny - INNOVATOR

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1170/OS/2014 16-06-2014 od 2014-06-16 do 2024-06-11 Marszałek Województwa Śląskiego

SR.6230.1.36.2015 10-12-2015 od 2015-12-10 do 2025-11-30 Prezydent Miasta Gliwice
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170407R4  2,0140

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 711 instalacja do odzysku

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice  120,00273621176

Instalacja do odzysku renu - INNOVATOR

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1170/OS/2014 16-06-2014 od 2014-06-16 do 2024-06-11 Marszałek Województwa Śląskiego

SR.6230.1.36.2015 10-12-2015 od 2015-12-10 do 2025-11-30 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R4  7,2810

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 712 Mieszalnik

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice273621176

Mieszalnik Ługownik

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1170/OS/2014 16-06-2014 od 2014-06-16 do 2024-06-11 Marszałek Województwa Śląskiego
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SR.6230.1.36.2015 10-12-2015 od 2015-12-10 do 2025-11-30 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060314R4  0,0841

060399R4  0,0034

170407R4  0,0085

200140R4  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 713 Piec łukowo-oporowy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice  15,00273621176

Piec łukowo-oporowy INNOVATOR 100 kg

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1170/OS/2014 16-06-2014 od 2014-06-16 do 2024-06-11 Marszałek Województwa Śląskiego

SR.6230.1.36.2015 10-12-2015 od 2015-12-10 do 2025-11-30 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060314R4  0,2590

060399R4  0,2906

170407R4  0,2082

200140R4  0,0003
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 714 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Łazy , 43-170 Łaziska Górne  150,00273664903

Instalacja do przeróbki osadów ściekowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6233.17.2014/JK/KT 16-06-2014 od 2014-06-16 do 2024-07-01 Starosta Mikołowski

MNO.6233.21.2013.JK/A

C

18-06-2013 od 2013-06-18 do 2023-06-18 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

MNO.6233.33.2016.JK 01-02-2017 od 2013-06-18 do 2023-06-18 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

MNO.6233.57.2014/JK 27-01-2015 od 2015-01-27 do 2025-01-27 Starosta Mikołowski

MNO.6233.8.2017.JK 10-05-2017 od 2017-05-10 do 2017-05-10 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

ŚR-II-6618/37/04/28/4/07 07-05-2007 od 2007-05-07 do 2017-05-07 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200201R3  12,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 715 Recykler

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Łazy , 43-170 Łaziska Górne  150,00273664903

Recykler Madro

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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MNO.6233.17.2014/JK/KT 16-06-2014 od 2014-06-16 do 2024-07-01 Starosta Mikołowski

MNO.6233.21.2013.JK/A

C

18-06-2013 od 2013-06-18 do 2023-06-18 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

MNO.6233.33.2016.JK 01-02-2017 od 2013-06-18 do 2023-06-18 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

MNO.6233.57.2014/JK 27-01-2015 od 2015-01-27 do 2025-01-27 Starosta Mikołowski

MNO.6233.8.2017.JK 10-05-2017 od 2017-05-10 do 2017-05-10 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

ŚR-II-6618/37/04/28/4/07 07-05-2007 od 2007-05-07 do 2017-05-07 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R5  34,4200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 716 Piec odlewniczy 600

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Staszica 169, 41-250 Czeladź  13,00273678414

Piec odlewniczy 600

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚiL.6233.0103.2014 22-12-2014 od 2014-12-22 do 2024-12-21 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R5  5,8070
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 717 Piec odlewniczy 800

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Staszica 169, 41-250 Czeladź  45,00273678414

Piec odlewniczy 800

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚiL.6233.0103.2014 22-12-2014 od 2014-12-22 do 2024-12-21 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R5  18,9380

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 718 Piec odlewniczy I 200

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Staszica 169, 41-250 Czeladź  8,00273678414

Piec odlewniczy I 200

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚiL.6233.0103.2014 22-12-2014 od 2014-12-22 do 2024-12-21 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170402R5  0,6850
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 719 Piec odlewniczy II 200

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Staszica 169, 41-250 Czeladź  2,00273678414

Piec odlewniczy II 200

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚiL.6233.0103.2014 22-12-2014 od 2014-12-22 do 2024-12-21 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R5  0,5380

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 720 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Czerwionka 13, Pyskowice  500,00273701797

Specjalistyczne narzędzie pneumatyczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1805/OS/2015 03-11-2015 od 2015-11-03 do 2020-04-06 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00106.2014 05-02-2015 od 2015-02-05 do 2020-01-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00131.2014 08-04-2015 od 2015-04-08 do 2020-04-06 Marszałek Województwa Śląskiego

WOŚ.6233.00058.2013 27-05-2014 od 2014-05-27 do 2024-06-26 Starostwo Powiatowe w Gliwicach
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160214R12  56,7100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 721 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Czerwionka 13, Pyskowice  100,00273701797

Specjalistyczne narzędzie pneumatyczne, klucze

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1805/OS/2015 03-11-2015 od 2015-11-03 do 2020-04-06 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00106.2014 05-02-2015 od 2015-02-05 do 2020-01-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00131.2014 08-04-2015 od 2015-04-08 do 2020-04-06 Marszałek Województwa Śląskiego

WOŚ.6233.00058.2013 27-05-2014 od 2014-05-27 do 2024-06-26 Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160216R12  2,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 722 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Czerwionka 13, Pyskowice  600,00273701797

Specjalistyczny bęben do oddzielania stali od 

aluminium
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1805/OS/2015 03-11-2015 od 2015-11-03 do 2020-04-06 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00106.2014 05-02-2015 od 2015-02-05 do 2020-01-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00131.2014 08-04-2015 od 2015-04-08 do 2020-04-06 Marszałek Województwa Śląskiego

WOŚ.6233.00058.2013 27-05-2014 od 2014-05-27 do 2024-06-26 Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170407R12  56,9900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 723 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Czerwionka 13, Pyskowice273701797

Specjalistyczny maszyny do przerobu kabli

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1805/OS/2015 03-11-2015 od 2015-11-03 do 2020-04-06 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00106.2014 05-02-2015 od 2015-02-05 do 2020-01-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00131.2014 08-04-2015 od 2015-04-08 do 2020-04-06 Marszałek Województwa Śląskiego

WOŚ.6233.00058.2013 27-05-2014 od 2014-05-27 do 2024-06-26 Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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170411R12  0,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 724 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Czerwionka 13, Pyskowice  750,00273701797

Stacja Demontażu Pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1805/OS/2015 03-11-2015 od 2015-11-03 do 2020-04-06 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00106.2014 05-02-2015 od 2015-02-05 do 2020-01-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00131.2014 08-04-2015 od 2015-04-08 do 2020-04-06 Marszałek Województwa Śląskiego

WOŚ.6233.00058.2013 27-05-2014 od 2014-05-27 do 2024-06-26 Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  66,3550

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 725 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 5, 40-100 Siemianowice 

Śląskie

 127 600,00273708894

Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów 

metali

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2306/OS/2013 29-10-2013 od 2013-10-29 Marszałek Województwa Śląskiego
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IR-OS.6233.28.2013 27-05-2013 od 2014-05-27 do 2023-05-27 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R4  1 020,0300

120103R4  954,6600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 726 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 115, 41-303 

Dąbrowa Górnicza

 304,00273720961

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.KW-00814/14 15-10-2014 od 2014-10-15 do 2024-10-13 Marszałek Województwa Śląskiego

WER.6223.3.12.2011.AW 12-07-2011 od 2011-07-12 do 2021-07-12 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  268,2720

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 727 Instalacja mechaniczna przetwarzania 

odpadów w procesie kruszenia i 

mielenia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza  3 500,00273737743

Kruszarka jednowałowa + młyn
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.3.22.2014.WO 06-10-2014 od 2014-10-06 do 2024-10-06 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.7.2014.WO 08-10-2014 od 2014-10-08 do 2024-10-08 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  13,4410

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 728 Instalacja do przetwarzania odpadów 

w procesie regranulacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza  2 600,00273737743

Linia regranulacyjna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.3.22.2014.WO 06-10-2014 od 2014-10-06 do 2024-10-06 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.7.2014.WO 08-10-2014 od 2014-10-08 do 2024-10-08 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  180,2120
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 729 Instalacja do przetwarzania odpadów 

w procesie regranulacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza  1 600,00273737743

Linia regranulacyjna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.3.22.2014.WO 06-10-2014 od 2014-10-06 do 2024-10-06 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.7.2014.WO 08-10-2014 od 2014-10-08 do 2024-10-08 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  245,3800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 730 Instalacja do przetwarzania odpadów 

w procesie regranulacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza  2 500,00273737743

Linia regranulacyjna (dwuślimakowa)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.3.22.2014.WO 06-10-2014 od 2014-10-06 do 2024-10-06 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.7.2014.WO 08-10-2014 od 2014-10-08 do 2024-10-08 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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070213R3  656,9800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 731 Instalacje do przetwarzania odpadów 

w procesie regranulacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza  1 700,00273737743

Linie regranulacyjne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.3.22.2014.WO 06-10-2014 od 2014-10-06 do 2024-10-06 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.7.2014.WO 08-10-2014 od 2014-10-08 do 2024-10-08 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  360,8600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 732 Instalacja mechaniczna przetwarzania 

odpadów w procesie mielenia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza  3 400,00273737743

Młyny udarowo-nożowe

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.3.22.2014.WO 06-10-2014 od 2014-10-06 do 2024-10-06 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.7.2014.WO 08-10-2014 od 2014-10-08 do 2024-10-08 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  23,8940

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 733 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Budowlana 9, Siemianowice Śląskie  600,00273799313

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2023/OS/2015 19-11-2015 od 2015-11-19 do 2015-11-19 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  849,5800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 734 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Owsiana 60a, 40-780 Katowice  10 000,00273802570

Rieter Automotive młyn do granulacji- przetwarzanie 

mechaniczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

KŚ-iv.6221.6.2016.JK 31-08-2016 od 2016-08-31 do 2026-07-31 Prezydent Miasta Katowice
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KŚ-IV.6233.100.2014.JK 27-03-2015 od 2015-03-27 do 2025-02-28 Prezydent Miasta Katowice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  3 870,5970

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 735 Instalacja mechanicznego i 

biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Serdeczna 100, 43-100 Tychy  115 500,00273854704

Zakład Kompleksowego Zagospodarowania 

Odpadów Komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1800/OS/15 14-10-2015 od 2015-10-14 do 2024-05-31 Marszałek Województwa Śląskiego

20/2014 24-03-2014 od 2014-03-24 do 2024-03-23 Prezydent M. Tychy

2509/OS/14 04-12-2014 od 2014-12-04 do 2024-05-31 Marszałek Województwa Śląskiego

2743/OS/2016 25-10-2016 od 2016-10-25 do 3000-01-01 Marszałek Województwa Śląskiego

412/OS/2017 07-02-2017 od 2017-02-07 do 2024-05-31 Marszałek Województwa Śląskiego

44/2014 19-08-2014 od 2014-04-18 do 2024-04-02 Urząd Miasta Tychy

6/2015 28-01-2015 od 2015-01-28 Prezydent Miasta Tychy

65/2014 14-11-2014 od 2014-11-14 Prezydent Miasta Tychy

892/OS/2016 10-05-2016 od 2016-05-10 do 2024-05-31 Marszałek Województwa Śląskiego

985/OS/2014 21-05-2014 od 2014-06-01 do 2024-05-31 Marszałek Województwa Śląskiego
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IKO.6232.3.23.13.2014.E

O

03-04-2014 od 2014-04-03 do 2024-04-02 Urząd Miasta Tychy

MNO.6233.15.2013.JK/A

C

23-05-2013 od 2013-05-23 do 2023-05-23 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

OS.GO.7628/30/10 14-07-2010 od 2010-07-14 do 2009-05-31 Marszałek Województwa Śląskiego

RO-IV.6233.34.2014 28-11-2014 od 2014-11-28 do 2024-11-27 Starostwo Powiatowe w Pszczynie

ŚR.6233.19.2013 19-09-2013 od 2013-09-19 do 2023-09-18 Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

ŚR.6233.20.2013 19-09-2013 od 2013-09-19 do 2023-09-18 Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

ŚR.6233.21.2013 19-09-2013 od 2013-09-19 do 2016-05-22 Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030307R12  349,9000

150101R12  438,4000

150102R12  1 792,8000

150103R12  38,8000

150104R12  245,4000

150105R12  0,2000

150106R12  709,0000

150107R12  193,1000

150203R12  21,0000

170107R12  5 000,0000

191212R12  633,1000
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200101R12  2 552,2000

200102R12  3 049,9000

200139R12  3 577,6000

200140R12  30,7000

200203R12  253,4000

200301R12  64 209,3000

200302R12  2 156,8000

200303R12  1 121,6000

200306R12  88,4000

200307R12  6 032,8000

020705R3  116,7000

160380R3  48,7000

200108R3  1 087,5000

200201R3  9 561,9000

100101R5  86,6000

170107R5  3 367,8000

170181R5  99,6000

200199R5  7 618,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 736 stacja demontażu ul. Bełkowska , 44-230 

Czerwionka-Leszczyny

 2 000,00273854851

Instalacja do demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.7243.00143.2012 07-03-2013 od 2013-03-07 do 2023-03-06 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ.6233.16.2014 27-06-2013 od 2014-06-27 do 2024-06-26 Starostwo Powiatowe w Rybniku

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 286,5030

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 737 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

,  206 000,00273858607

Paczkarka, prasonożyca, stanowisko cięcia złomu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.7221.00083.2013 30-01-2014 od 2014-01-30 do 2024-01-30 Marszałek Województwa Śląskiego

WS.6233.00038.2014 12-08-2014 od 2014-08-12 do 2024-08-11 Starosta Cieszyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100280R12  47,1900

120101R12  4 568,0680

120102R12  15 293,9020
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120103R12  186,4020

120104R12  366,3870

120199R12  5 699,6460

160117R12  1 083,0670

160118R12  10,6360

160304R12  58,9680

170401R12  27,4490

170402R12  1,5000

170403R12  0,2830

170404R12  0,0500

170405R12  21 683,4870

170406R12  0,0010

170407R12  120,0970

170411R12  16,6900

191001R12  46,7400

191202R12  1 950,0000

191203R12  254,0360

200140R12  3 121,7080

170402R4  0,2650

170405R4  4,5500

200140R4  0,0270
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 738 Instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sikorskiego 28, Miasteczko Śląskie, 

42-605 Tarnowskie Góry

 750 000,00273865872

Zespół Urządzeń do Odzysku Odpadu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1891/OS/2011 28-06-2011 od 2011-06-28 do 2021-06-27 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.G.6233.4.2014 05-03-2014 od 2014-03-05 do 2024-01-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.69.2013 16-12-2013 od 2014-01-08 do 2023-11-30 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010102R5  123 600,0000

010412R5  2 282,1800

080202R5  140,0000

080299R5  0,2180

100124R5  917,4800

100180R5  1 427,9500

100201R5  26 600,2500

100906R5  164,0500

100908R5  1 905,7400

101203R5  43,9100
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101208R5  124,1900

101299R5  10,4200

101314R5  14,7370

101382R5  41,6700

161104R5  1,0400

170101R5  94,0000

170102R5  85,0000

170107R5  590,6400

170302R5  12,0000

170504R5  3 140,6400

170904R5  65,2310

190814R5  1 071,0500  374,8700

200306R5  799,4600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 739

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Towarowa 11, 43-170 Mikołów  3 500,00273867641

Maszyna do regranulacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6231.11.2012 11-06-2012 od 2012-06-11 do 2022-06-11 Starosta Mikołowski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  78,3000

191204R3  101,5440

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 740 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice  6 350,00276070475

Stacja Odzysku Surowców Wtórnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1844/OS/2011 22-06-2011 od 2011-06-22 do 2017-03-27 Marszałek Województwa Ślaskiego

2974/OS/2010 15-07-2010 od 2010-07-15 do 2017-03-27 Wojewoda Śląski

3407/OS/09 16-10-2009 od 2009-10-16 do 2017-03-27 Wojewoda Śląski

516/OS/09 20-02-2009 od 2009-02-20 do 2017-03-27 Wojewoda Śląski

Nr 1553/OS/08 25-06-2008 od 2008-06-25 do 2017-03-27 Marszałek Województwa Śląskiego

Nr 2312/OS/10 11-06-2009 od 2009-06-11 do 2017-03-27 Marszałek Województwa Śląskiego

Nr 2449/OS/2012 31-07-2012 od 2012-07-31 do 2017-03-27 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-II-6618/15/05/26/07 28-03-2007 od 2007-03-28 do 2017-03-27 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/15/05/35/07 12-07-2007 od 2007-07-12 do 2017-03-27 Wojewoda Śląski

WŚiL.6220.0002.2017 28-03-2017 od 2017-03-28 do 2027-03-27 Starosta Będziński
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  60,9400

150102R12  400,7900

150104R12  4,0200

150107R12  38,7400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 741 Elektryczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rymera 19, 19-414 Rybnik  650,00276091684

Piec łukowy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Ek-I.6221.12.2014 28-11-2014 od 2014-11-28 do 2024-11-27 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6221.12.2014 (zm.) 30-12-2014 od 2014-12-30 do 2024-11-27 Prezydent Miasta Rybnika

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  647,3960

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 742 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Metalowców 5, Świętochłowice  100 000,00276093565

Ciąg technologiczny do produkcji kruszyw
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

EGO.6221.18.04.2014-14/

2014

27-10-2014 od 2014-10-27 do 2024-09-22 Prezydent Miasta Świętochłowic

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100201R5  60 752,8600

100202R5  2 502,2500

100903R5  466,3600

100908R5  6 408,4800

161104R5  1 755,6100

170101R5  45,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 743 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Odlewników 27/29, Częstochowa,  300 000,00276093565

Ciąg technologiczny do produkcji kruszyw

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR-IV.6221.13.2012 06-07-2012 od 2012-07-06 do 2022-05-31 Urząd Miasta Częstochowa

OŚR-IV.6221.13.2014 18-07-2014 od 2014-07-18 do 2024-06-30 Prezydent Miasta Częstochowa
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100201R5  115 309,4200

100202R5  4 492,4900

100208R5  3,0000

100210R5  671,5400

100280R5  339,1400

101314R5  50,0000

160799R5  1 382,7400

161104R5  352,1800

170101R5  3 572,3900

170107R5  7 191,4400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 744 Młynek do recyklingu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gabriela Narutowicza 15, 41-503 Chorzów  24,00276099042

Młynek do recyklingu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

US 6233/24/D/2014/AK 25-08-2014 od 2014-08-25 do 2024-08-31 Urząd Miasta Chorzów

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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070213R3  9,9110

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 745

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. AL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 

1, 44-164 Kleszczów

 1 200,00276110111

Młyn

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.27.2014 19-09-2014 od 2014-09-19 do 2024-09-19 Starosta gliwicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  397,0450

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 746 Instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. JÓZEFA PIERNIKARCZYKA 38, 42-600 

Tarnowskie Góry

 800,00276158490

Instalacja do odzysku palet drewnianych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6233.9.2017 13-03-2017 od 2017-03-13 do 2025-08-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.48.2015 08-12-2015 od 2015-12-08 do 2025-08-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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150103R3  790,8600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 747 Silosy węzła betoniarskiego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Strażacka 47, 44-240 Żory  150 000,00276166643

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IS.6221.9.2014.EW 13-10-2014 od 2014-10-13 do 2024-10-31 Prezydent Miasta Żory

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 748 młyny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chopina 15, 43-170 Łaziska Górne  700,00276277236

młyny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1428/OS/2014 22-07-2014 od 2014-07-22 do 2018-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

MNO.6233.14.2014.JK/KT 08-07-2014 od 2014-07-08 do 2014-07-10 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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150102R5  20,9450

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 749 wtryskarki

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chopina 15, 43-170 Łaziska Górne  700,00276277236

wtryskarki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1428/OS/2014 22-07-2014 od 2014-07-22 do 2018-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

MNO.6233.14.2014.JK/KT 08-07-2014 od 2014-07-08 do 2014-07-10 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R5  128,0310

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 750

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ks. Roboty 50, 44-186 Gierałtowice  25 000,00276411686

Recyklery   2 sztuki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.13.2012 20-09-2012 od 2012-09-20 do 2022-09-20 Starosta Rybnicki

OŚ.6233.8.2015 10-04-2015 od 2015-04-10 do 2025-04-09 Starosta Rybnicki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R3  14,5500

170302R3  132,7100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 751 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Składowa 19B, Chorzów  1 900,00276422939

stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

238/OS/2016 11-02-2016 od 2016-02-11 do 2020-06-16 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-6233/24/D/2015/AK 23-10-2015 od 2015-10-23 do 2025-10-31 Urząd Miasta Chorzów

RS.6233.0056.2015 11-01-2016 od 2016-01-11 do 2025-12-31 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  610,4150

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 752 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Handlowa 2, 41-800 Zabrze  300,00276463163

Reglanurator
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

E/101-2014 15-12-2014 od 2014-12-15 do 2024-11-30 Prezydent Miasta Zabrze

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R5  211,5700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 753 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Okólna 25, 42-400 ZAWIERCIE  2 000,00276480233

Stacja Demontażu Pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3161/OS/2016 28-11-2016 od 2016-11-28 do 2024-11-15 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  154,7450

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 754 Odlewnia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Odkrywkowa 110, 42-504 Będzin  182,00276482120

Piec indukcyjny dwutyglowy
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚiL.6233.0024.2015 14-05-2015 od 2015-05-14 do 2025-05-13 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  0,2830

170405R4  15,6400

170406R4  1,2210

191202R4  52,0800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 755

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Elektrownia 16, 41-908 Bytom  3 000,00276513174

Instalacja do tworzenia regranulatu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZEO.6221.7.2013 17-10-2013 od 2013-10-17 do 2023-10-17 Urząd Miasta Bytomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  0,5000

191204R3  236,7420

5089



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 756

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sportowa 15, Stanica,  3 000,00276525728

Przetwarzanie palet drewnianych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.00046.2014 04-12-2014 od 2014-12-24 do 2024-12-24 Starosta Gliwicki

WOŚ.6233.20.2016 11-08-2016 od 2016-08-11 do 2024-12-18 Starosta gliwicki

WOŚ.6233.23.2017 12-07-2017 od 2017-07-12 do 2027-07-12 Starosta gliwicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R3  1 307,0240

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 757 sortownia odpadów zmiesznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jagodowa , Pyskowice  340 000,00276542230

Instalacja technologiczna do przetwarzania odpadów 

przemysłowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2689/OS/2014 14-12-2014 od 2014-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7244.00063.2014 08-08-2014 od 2014-08-08 do 2016-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

WOŚ.6222.00003.2016 17-10-2016 od 2016-10-17 Starosta Gliwicki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R5  5 876,0000

100201R5  60 560,9900

100202R5  1 473,8900

100208R5  0,0000

100210R5  2 898,0000

100215R5  190,0000  190,0000

100280R5  0,0000

100299R5  5 676,0000

100903R5  1 243,1400

100908R5  7 568,0000

100912R5  1 594,8300

120117R5  0,0000

120121R5  0,0000

160214R5  0,0000

161104R5  30 270,0000

170101R5  175,0000

170102R5  0,0000

170107R5  0,0000

191209R5  0,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 758 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kościuszki 1, Mikołów  14 000,00276560587

mieszalnik żelazostopów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6220.1.2012 017.JK 25-05-2018 od 2018-05-25 do 2028-05-25 Starosta Mikołowski

MNO.6233.29.2015.JK 06-07-2015 od 2015-07-06 do 2025-07-06 Starosta Mikołowski

MNO.6233.4.1.2012.JK 29-10-2012 od 2012-10-29 do 2022-10-29 Starosta Mikołowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191001R4  3 331,1400

191202R4  4 848,1500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 759 Mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kolejowa 121B, 42-463 Mierzęcice  2 300,00276614024

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.7221.00033.2013 02-08-2013 od 2013-08-02 do 2023-07-31 Marszałek Województwa Śląskiego

WŚiL.6233.70.2014 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2024-10-23 Starosta Będziński
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  553,0530

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 760 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zakładowa 1, 42-690 Brynek  36 500,00276638250

Instalacja do odzysku odpadów stałych z 

oczyszczania gazów odlotowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.G.6233.29.2015 24-06-2015 od 2015-07-09 do 2025-05-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.51.2015 08-12-2015 od 2015-12-23 do 2025-10-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100208R4  6 097,0300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 761 Węzeł betoniarski B 312

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  2 000,00276653805

Węzeł betoniarski B 312

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

5093



KŚ-IV.6233.1.2015.MM 02-04-2015 od 2015-04-02 do 2025-03-31 Prezydent Miasta Katowice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R3  26,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 762 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Janasa 15, 41-500 Chorzów  1 500,00276704595

stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3086/OS/2016 22-11-2016 od 2016-11-22 do 2020-01-14 Marszałek Województwa Śląskiego

OS GO.7221.00119.2014 16-01-2015 od 2015-01-16 do 2020-01-14 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  232,0350

160106R12  8,7160

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 763 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Węgierska Górka,  10 000,00276717528

Instalacja do rodukcji elementów konstrukcyjnych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2884/OS/2012 22-10-2012 od 2012-10-22 do 2022-10-18 Marszałek Województwa Śląskiego

RS.6233.65.2015 17-03-2016 od 2016-03-17 do 2026-03-16 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

WOŚ.6233.38.2014 23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-22 Starosta Żywiecki

WOŚ.6233.93.2014.2015 23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-22 Starosta Żywiecki

WS.6233.63.2016.PMI 06-02-2017 od 2017-02-06 do 2027-02-05 Starosta Bielski

WS.6233.64.2016.PMI 27-04-2017 od 2017-04-27 do 2027-04-26 Starosta Bielski

WSI.4720.31.2012.MMŁ 16-11-2012 od 2012-11-16 do 2022-11-12 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  2 682,0300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 764 inne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Siemianowicka 98, Bytom  900 000,00276718090

mobilny przesiewacz FINLAY 393

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3530/OS/10 20-08-2010 od 2010-08-20 do 2020-08-20 Marszałek Województwa Śląskiego

3536/OS/09 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2019-12-31 Marszałek Województwa Śląskiego

ZEO.6233.2.23.2014 12-12-2014 od 2014-12-12 do 2019-12-12 Urząd Miasta Bytomia
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010381R5  28 422,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 765 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza  120,00276724280

Hala magazynowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.3.12.2013.AW 09-07-2013 od 2013-07-09 do 2023-07-09 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.6.2013.AW 03-07-2013 od 2013-07-03 do 2023-07-03 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 766 Instalacja mechaniczna przetwarzania 

odpadów w procesie mielenia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza  900,00276724280

Kruszarka jednowałowa + młyn

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.3.12.2013.AW 09-07-2013 od 2013-07-09 do 2023-07-09 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej
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WER.6233.4.6.2013.AW 03-07-2013 od 2013-07-03 do 2023-07-03 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  8,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 767 Instalacja do przetwarzania odpadów 

w procesie regranulacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza  2 600,00276724280

Linia regranulacyjna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.3.12.2013.AW 09-07-2013 od 2013-07-09 do 2023-07-09 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.6.2013.AW 03-07-2013 od 2013-07-03 do 2023-07-03 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  367,2750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 768 Instalacje do przetwarzania odpadów 

w procesie regranulacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza  950,00276724280

Linia regranulacyjna OMC

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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WER.6233.3.12.2013.AW 09-07-2013 od 2013-07-09 do 2023-07-09 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.6.2013.AW 03-07-2013 od 2013-07-03 do 2023-07-03 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  49,4410

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 769 Instalacje do przetwarzania odpadów 

w procesie regranulacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza  950,00276724280

Linia regranulacyjna THEYSOHN

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.3.12.2013.AW 09-07-2013 od 2013-07-09 do 2023-07-09 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.6.2013.AW 03-07-2013 od 2013-07-03 do 2023-07-03 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  169,5120

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 770 Instalacje do przetwarzania odpadów 

w procesie regranulacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza  1 700,00276724280

Linie regranulacyjne
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.3.12.2013.AW 09-07-2013 od 2013-07-09 do 2023-07-09 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.6.2013.AW 03-07-2013 od 2013-07-03 do 2023-07-03 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  120,0710

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 771 Instalacja mechaniczna przetwarzania 

odpadów w procesie mielenia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza  5 900,00276724280

Młyny udarowo-nożowe

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.3.12.2013.AW 09-07-2013 od 2013-07-09 do 2023-07-09 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.6.2013.AW 03-07-2013 od 2013-07-03 do 2023-07-03 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  15,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 772 inna-przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pasteura , Bytom,  300 000,00276725752

Linia technologiczna krusząco-sortująca

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZEO.6233.17.2015 30-04-2015 od 2015-04-30 do 2025-04-30 Urząd Miasta Bytomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  572,0000

170107R12  52,0000

170181R12  2 660,0000

170302R12  120,0000

170904R12  3 935,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 773 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kolonia Zygmunt ,  11 500 000,00276777223

Instalacja produkcji kruszyw

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2564/OS/2013 06-12-2013 od 2013-12-06 do 2023-11-27 Marszałek Województwa Śląskiego
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ZEO.6233.2.3.2014 28-07-2014 od 2014-07-28 do 2024-07-29 Prezydent Miasta Bytom

ZEO.6233.2.3.2014 03-06-2016 od 2016-06-03 do 2024-07-29 Prezydent Miasta Bytom

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010504R5  70,4000

010599R5  40,0000

050199R5  384,7600  230,9000

100101R5  124,0600

100107R5  39,5800

100121R5  19 988,9400  11 993,4000

100180R5  4 169,2480

100199R5  0,2000

100202R5  26,0550

100280R5  58,9400

100599R5  886,1400

101099R5  49,7300

101110R5  2 548,4000

101199R5  14,2200

120117R5  74,6310

120121R5  369,7140

120199R5  323,0490
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170181R5  119,4200

170302R5  936,6200

170508R5  225,0000

170904R5  3 203,6350

190802R5  1 343,6900

190814R5  4 627,1840  2 776,3000

190899R5  130,7800  78,5000

190901R5  7,5000

190902R5  1 881,6300  1 129,0000

191212R5  1 012,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 774 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stalowa , 41-705 Ruda Śląska  900 000,00276777223

Instalacja produkcji kruszyw

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

KO.6233.15.2015 03-06-2016 od 2016-06-03 do 2026-06-02 Prezydent Miasta Ruda Śląska

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

050199R5  1 858,7000  1 115,2200

100101R5  110,5000
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100202R5  95,8200

100599R5  203,0200

101099R5  75,3200

120113R5  26,0400

120117R5  86,2600

120121R5  396,6000

161106R5  2 286,9200

170101R5  2 994,3800

170102R5  22,0000

170107R5  17,4800

170181R5  212,7200

170302R5  2 093,6400

170504R5  3 813,1000

170904R5  2 765,1500

190802R5  739,8000

190899R5  229,4700  137,6900

191209R5  1,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 775 Kruszarka Udarowa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice  900 000,00276796918

Kruszarka
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6230.1.1.2013 15-01-2013 od 2013-01-15 do 2023-01-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6230.1.27.2015 08-09-2015 od 2015-09-08 do 2020-10-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6233.25.2015 15-06-2015 od 2015-06-15 do 2025-01-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6233.60.2015 15-12-2015 od 2015-12-15 do 2025-12-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6233.90.2014 20-01-2015 od 2015-01-20 do 2025-01-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR-6230.1.24.2013 27-01-2014 od 2014-01-27 do 2020-10-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR-76600/51/10 28-10-2010 od 2010-10-28 do 2020-10-15 Prezydent Miasta Gliwice

WOŚ.6233.00017.2015 11-03-2016 od 2016-03-11 do 2026-03-26 Starosta Gliwicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 776 Kruszarka Udarowa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice  900 000,00276796918

Kruszarka udarowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6230.1.1.2013 15-01-2013 od 2013-01-15 do 2023-01-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6230.1.27.2015 08-09-2015 od 2015-09-08 do 2020-10-15 Prezydent Miasta Gliwice
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SR.6233.25.2015 15-06-2015 od 2015-06-15 do 2025-01-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6233.60.2015 15-12-2015 od 2015-12-15 do 2025-12-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6233.90.2014 20-01-2015 od 2015-01-20 do 2025-01-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR-6230.1.24.2013 27-01-2014 od 2014-01-27 do 2020-10-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR-76600/51/10 28-10-2010 od 2010-10-28 do 2020-10-15 Prezydent Miasta Gliwice

WOŚ.6233.00017.2015 11-03-2016 od 2016-03-11 do 2026-03-26 Starosta Gliwicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  5 940,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 777 niestacjonarne urządzenie do przerobu 

zarwanych nawierzchni asfaltowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice  25 000,00276796918

Recykler

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6230.1.1.2013 15-01-2013 od 2013-01-15 do 2023-01-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6230.1.27.2015 08-09-2015 od 2015-09-08 do 2020-10-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6233.25.2015 15-06-2015 od 2015-06-15 do 2025-01-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6233.60.2015 15-12-2015 od 2015-12-15 do 2025-12-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6233.90.2014 20-01-2015 od 2015-01-20 do 2025-01-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR-6230.1.24.2013 27-01-2014 od 2014-01-27 do 2020-10-15 Prezydent Miasta Gliwice
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SR-76600/51/10 28-10-2010 od 2010-10-28 do 2020-10-15 Prezydent Miasta Gliwice

WOŚ.6233.00017.2015 11-03-2016 od 2016-03-11 do 2026-03-26 Starosta Gliwicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R3  16 270,7300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 778

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice  15 000,00276796918

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6230.1.1.2013 15-01-2013 od 2013-01-15 do 2023-01-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6230.1.27.2015 08-09-2015 od 2015-09-08 do 2020-10-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6233.25.2015 15-06-2015 od 2015-06-15 do 2025-01-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6233.60.2015 15-12-2015 od 2015-12-15 do 2025-12-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6233.90.2014 20-01-2015 od 2015-01-20 do 2025-01-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR-6230.1.24.2013 27-01-2014 od 2014-01-27 do 2020-10-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR-76600/51/10 28-10-2010 od 2010-10-28 do 2020-10-15 Prezydent Miasta Gliwice

WOŚ.6233.00017.2015 11-03-2016 od 2016-03-11 do 2026-03-26 Starosta Gliwicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 779

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze  1 030 000,00276810239

Instalacja do sporządzania mieszaniny 

podsadzkowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

E/63-2015 23-04-2015 od 2015-04-23 do 2024-07-31 Prezydent Miasta Zabrze

Nr 199/OS/12 18-01-2012 od 2012-01-18 do 2022-01-18 Marszałek Województwa Śląskiego

Nr 3135/OS/12 16-11-2012 od 2012-11-16 do 2022-01-18 Marszałek Województwa Śląskiego

WE.6233.24.2014.BB 30-07-2014 od 2014-07-30 do 2024-08-31 Prezydent Miasta Zabrze

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010102R5  3 825,0000

100101R5  33 863,8600

100105R5  393,6200

100124R5  714,4600

100180R5  25 852,2500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 780 Instalacja do recyklingu odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Koksownicza 30, 41-300 Dąbrowa 

Górnicza

 5 256,00276835185

Młyny do mielenia odpadów z tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6221.10.2015.JP 15-09-2015 od 2015-09-15 do 2025-09-15 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  23,6750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 781

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno  10 000,00276854946

instalacja odsiarczania spalin

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3005/OS/2008 21-11-2008 od 2008-11-21 Marszałek województwa Śląskiego

KS-SR.6233.10.2018 02-07-2018 od 2018-07-02 do 2028-07-03 Prezydent Miasta Jaworzna

OS-I.6233.7.2018.MP 27-07-2018 od 2018-07-27 do 2028-07-25 Prezydent Miasta Mysłowice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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190903R5  3 833,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 782 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne  7 000,00276854946

Instalacja odsiarczania spalin

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2301/OS/2015 30-12-2015 od 2015-12-30 Marszałek Województwa Śląskiego

2318/OS/2010 10-06-2010 od 2010-06-10 do 2017-11-09 Marszałek Województwa Śląskiego

2386/OS/2014 20-11-2014 od 2014-11-20 Marszałek Województwa Śląskiego

2457/OS/2014 28-11-2014 od 2014-11-28 Marszałek Województwa Śląskiego

4196/OS/2017 15-12-2017 od 2017-12-15 Marszałek Województwa Śląskiego

657/OS/08 28-02-2008 od 2008-02-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PH.7222.00007.2012 20-07-2012 od 2012-07-20 do 2021-11-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PH.7628-20/10 01-12-2011 od 2011-12-01 do 2021-11-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PH.7628-7/08 22-04-2008 od 2008-04-22 do 2014-12-31 Zarząd Województwa Śląskiego

ŚR.III./6618/PZ/17/13/zm/

1/3/0

06-08-2007 od 2007-08-06 do 2014-12-31 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/47/5/07 09-11-2007 od 2007-11-09 do 2017-11-09 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190903R5  1 023,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 783 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne  1 400,00276854946

Obieg hydrotransport u mieszanki 

popiołowo-żużlowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2301/OS/2015 30-12-2015 od 2015-12-30 Marszałek Województwa Śląskiego

2318/OS/2010 10-06-2010 od 2010-06-10 do 2017-11-09 Marszałek Województwa Śląskiego

2386/OS/2014 20-11-2014 od 2014-11-20 Marszałek Województwa Śląskiego

2457/OS/2014 28-11-2014 od 2014-11-28 Marszałek Województwa Śląskiego

4196/OS/2017 15-12-2017 od 2017-12-15 Marszałek Województwa Śląskiego

657/OS/08 28-02-2008 od 2008-02-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PH.7222.00007.2012 20-07-2012 od 2012-07-20 do 2021-11-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PH.7628-20/10 01-12-2011 od 2011-12-01 do 2021-11-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PH.7628-7/08 22-04-2008 od 2008-04-22 do 2014-12-31 Zarząd Województwa Śląskiego

ŚR.III./6618/PZ/17/13/zm/

1/3/0

06-08-2007 od 2007-08-06 do 2014-12-31 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/47/5/07 09-11-2007 od 2007-11-09 do 2017-11-09 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190906R5  102,7200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 784 Odsiarczanie gazów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pokoju 14, 42-500 Będzin  5 200,00276854946

Odsiarczanie gazów odlotowych podczas spalania 

paliwa w kotłach energetycznych - odzysk R5

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1082/OS/2011 12-04-2011 od 2011-04-12 Marszałek Województwa Śląskiego

1609/OS/2016 25-07-2016 od 2016-07-25 Marszałek Województwa Śląskiego

2255/OS/2014 12-11-2014 od 2014-11-12 Marszałek Województwa Śląskiego

2305/OS/2015 30-12-2015 od 2015-12-30 Marszałek Województwa Śląskiego

2374/OS/2017 12-07-2017 od 2017-07-12 Marszałek Województwa Śląskiego

5062/OS/2010 30-11-2010 od 2010-11-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PH.7222.4.2011 12-04-2011 od 2011-04-12 do 2020-11-29 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PH.7628-14/10 30-11-2010 od 2010-11-30 do 2020-11-29 Marszałek województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100126R5  609,0000  304,5000

100199R5  22,4500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 785 kotły fluidalne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Energetyków 15, Jaworzno,  368 320,00276854946

Uzupełnianie złoża w kotłach fluidyzacyjnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

360/OS/2012 19-02-2012 od 2012-02-19 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100121R5  22,2000  22,2000

190802R5  3,1000

190903R5  2 228,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 786 Moechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jedności 44, 41-200 Sosnowiec  9 800,00276861745

Urządzenia do mielenia - młyny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.BS.6610-7/09 10-09-2009 od 2009-09-10 Urząd Miasta Sosnowiec

WŚR.III.6233.27.2013.BS 31-07-2013 od 2013-07-31 do 2023-07-31 Prezydent miasta Sosnowca
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  86,6030

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 787 RDF

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kluczborska 29, 41-500 Chorzów  300 000,00276919634

Zakład produkcji paliw stałych R3, R12, D13

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.7628-00021/09 11-03-2010 od 2010-03-11 do 2020-03-11 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020203D13  26,6840

020204D13  141,7900  44,9480

020304D13  167,7380

020305D13  8,2200  0,8220

020380D13  1 303,7360

020382D13  35,8280

020399D13  260,9260

030104D13  85,5600

030105D13  1 253,0380
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030305D13  54,0200  24,8490

030311D13  8,1200

050109D13  51,5370

050115D13  11,2400

050199D13  32,2800

050603D13  156,1700

070101D13  4,3000

070104D13  18,6150

070108D13  456,9600

070110D13  4 415,1700

070199D13  517,5350

070208D13  2,6800

070214D13  13,4150

070304D13  0,1600

070399D13  0,3800

070604D13  16,7400

070609D13  57,1290

070704D13  1,0400

080111D13  302,2460

080112D13  111,7240

080113D13  646,8520
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080114D13  2,8700

080115D13  156,9750

080117D13  82,1480

080119D13  2,8000

080201D13  221,6290

080312D13  1,7900

080313D13  1,8160

080314D13  2,3100

080317D13  0,0060

080319D13  0,0400

080409D13  185,3610

080413D13  9,8570

080415D13  183,7500

090101D13  0,7000

090102D13  3,5490

100104D13  678,5400

100199D13  17,6200

101114D13  14,7350

110105D13  0,0230

110108D13  18,5450

110109D13  489,6170
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110113D13  202,6930

110114D13  1,2400

110198D13  51,7940

120107D13  44,3500

120109D13  0,7600

120112D13  3,9700

120114D13  93,1590  19,5630

120115D13  0,7350

120116D13  0,6800

120118D13  165,4400

120120D13  4,0500

130111D13  1,8150

130112D13  1,4700

130113D13  0,0900

130205D13  0,4610

130206D13  0,0100

130308D13  0,3790

130501D13  36,3800

130502D13  1,8400

130507D13  1,4100

130508D13  201,3200
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130701D13  0,4800

130702D13  0,2000

130703D13  0,5800

130899D13  98,3600

140603D13  11,8880

140604D13  1,5100

140605D13  0,9350

150110D13  1 975,8700

150202D13  2 618,0970

160107D13  123,1970

160113D13  7,0000

160114D13  11,2840

160115D13  7,3050

160117D13  10,1290

160121D13  6,9540

160303D13  3,3920

160305D13  3,0060

160306D13  3,3840

160380D13  113,9650

160506D13  5,9000

160508D13  4,2000
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160509D13  5,6070

160708D13  226,1650  131,1760

160709D13  14,6540

160799D13  49,5800

161106D13  44,3900

168102D13  8,3320

170103D13  0,0200

170106D13  155,2110

170204D13  4,4900

170405D13  7,1400

170407D13  7,8600

170503D13  18,6280

170903D13  0,3080

190204D13  23,6600

190211D13  193,6790

190599D13  1 637,8010

190801D13  23,3850

190802D13  8,8600

190806D13  0,0370

190810D13  48,4400

190812D13  417,7400  75,1930
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190813D13  158,4600  45,9530

190814D13  104,8300  27,2560

190901D13  5,9600

190904D13  0,2000

190905D13  20,0730

191201D13  5,3300

191211D13  75,8930

200125D13  0,2780

200126D13  2,9600

200128D13  4,1430

200129D13  0,0200

020103R12  19,0400

020203R12  146,0720

020299R12  48,6900

020304R12  47,3560

020380R12  33,5200

020382R12  2,0370

020501R12  0,7400

020601R12  274,5700

030199R12  215,2400

030308R12  6,5000
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030399R12  8,4310

040108R12  74,8040

040199R12  7,4700

040209R12  73,1590

040222R12  143,2050

040299R12  0,1640

070213R12  937,0230

070217R12  0,0010

070280R12  725,6000

070299R12  156,0550

070599R12  0,2120

080112R12  3,1200

080118R12  1,2300

080199R12  5,3500

080308R12  14,6800

080318R12  2,4080

080399R12  5,2500

080410R12  85,0680

100101R12  1,8000

100103R12  33,2450

101103R12  110,4600
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101116R12  41,3000

110199R12  1,0000

120105R12  2,9650

120113R12  12,0050

120117R12  18,5320

120121R12  27,4470

120199R12  18,9600

150101R12  80,2480

150102R12  1 316,2910

150103R12  0,0600

150104R12  8,3470

150105R12  532,1650

150106R12  2 256,8710

150107R12  7,7520

150109R12  1,4300

150203R12  174,6700

160103R12  14,3350

160112R12  2,5100

160119R12  116,9530

160120R12  26,1070

160122R12  21,1430
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160199R12  71,4370

160214R12  13,2240

160216R12  4,7300

160304R12  99,5100

160306R12  282,5530

160380R12  582,4940

160803R12  164,4400

168001R12  1,1250

168102R12  0,0200

170101R12  0,1000

170103R12  0,0200

170107R12  9,6300

170201R12  7,2500

170202R12  5,3300

170203R12  89,4040

170380R12  300,8400

170402R12  0,0100

170504R12  5,6800

170904R12  1,3000

190809R12  19,5400

190899R12  7,3000  0,0400
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190999R12  0,0400  0,0020

191004R12  140,5600

191201R12  2,6980

191204R12  10 256,3340

191205R12  0,0150

191208R12  45,2100

191210R12  32 572,1600

191212R12  5 503,9690

200132R12  45,5340

200199R12  88,5000

200203R12  81,6700

200303R12  10,4800

200307R12  32,5500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 788 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych (ze szkła)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pomorska 78, 42-400 Zawiercie  1 000,00276932132

Piec szklarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

610/OS/2015 10-04-2015 od 2015-04-10 do 2020-04-10 Marszałek Województwa Śląskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150107R5  622,7600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 789 zakład fermentacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory  100,00276935231

Instalacja badawcza przetwarzania selektywnie 

zbieranych odpadów kuchennych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IS.6221.12.2014.EW 17-11-2014 od 2014-11-17 do 2024-11-17 Prezydent Miasta Żory

IS.6221.5.2017.EW 14-12-2017 od 2017-12-14 do 2024-11-17 Prezydent Miasta Żory

IS.6233.14.2018.EW 14-12-2018 od 2018-12-14 do 2020-03-26 Prezydent Miasta Żory

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200108R3  23,8200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 790 Instalacja do fizykochemicznej obróbki 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

,  45 000,00276940545

Instalacja do fizyko chemicznego unieszkodliwiania 

odpadów ciekłych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

5205/OS/2010 09-12-2010 od 2010-12-09 do 2020-12-08 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/22/08 16-04-2008 od 2008-04-16 Marszałek Województwa Śląskiego

WAiŚ-II.6220.0001.2011 18-03-2011 od 2011-03-18 do 2021-03-18 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0063.2015 28-12-2015 od 2015-12-28 do 2025-12-27 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0108.2014 10-02-2015 od 2015-02-10 do 2025-02-09 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0111.2014 09-01-2015 od 2015-01-09 do 2025-01-08 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060101D9  14,9900

060105D9  3,3190

060399D9  7,3600

110105D9  678,8690

110106D9  237,9060

110107D9  419,9900

110108D9  7,2200

110109D9  90,3060  4,5150

110111D9  6 018,5800

110112D9  2,9400

110113D9  45,4890
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110198D9  15,1750

110199D9  5,1850

120301D9  47,1500  0,4720

160304D9  4,5800

160507D9  0,3200

160606D9  46,3830

160709D9  28,4000

160799D9  2,9460

190813D9  36,4400  1,8220

190814D9  22,8900  1,1450

190906D9  30,0980

200114D9  0,0440

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 791 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

,  25,00276940545

Odzysk opakowań (czyszczenie, mycie, naprawa)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

5205/OS/2010 09-12-2010 od 2010-12-09 do 2020-12-08 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/22/08 16-04-2008 od 2008-04-16 Marszałek Województwa Śląskiego

WAiŚ-II.6220.0001.2011 18-03-2011 od 2011-03-18 do 2021-03-18 Starosta Będziński
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WŚiL.6233.0063.2015 28-12-2015 od 2015-12-28 do 2025-12-27 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0108.2014 10-02-2015 od 2015-02-10 do 2025-02-09 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0111.2014 09-01-2015 od 2015-01-09 do 2025-01-08 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150110R12  25,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 792 Produkcja - mechaniczne 

przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

,  1 120,00276940545

Produkcja CORTEF Ca

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

5205/OS/2010 09-12-2010 od 2010-12-09 do 2020-12-08 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/22/08 16-04-2008 od 2008-04-16 Marszałek Województwa Śląskiego

WAiŚ-II.6220.0001.2011 18-03-2011 od 2011-03-18 do 2021-03-18 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0063.2015 28-12-2015 od 2015-12-28 do 2025-12-27 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0108.2014 10-02-2015 od 2015-02-10 do 2025-02-09 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0111.2014 09-01-2015 od 2015-01-09 do 2025-01-08 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080202R5  50,0000
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101306R5  240,3700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 793 produkcja - mechaniczne 

przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

,  1 155,00276940545

Produkcja korektora CORTEF Fe

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

5205/OS/2010 09-12-2010 od 2010-12-09 do 2020-12-08 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/22/08 16-04-2008 od 2008-04-16 Marszałek Województwa Śląskiego

WAiŚ-II.6220.0001.2011 18-03-2011 od 2011-03-18 do 2021-03-18 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0063.2015 28-12-2015 od 2015-12-28 do 2025-12-27 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0108.2014 10-02-2015 od 2015-02-10 do 2025-02-09 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0111.2014 09-01-2015 od 2015-01-09 do 2025-01-08 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R5  2,5500

120102R5  6,3400

120115R5  1,7900  1,0740

120117R5  5,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 794 Produkcja - mechaniczne 

przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

,  4 940,00276940545

Produkcja kruszywa CORBET

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

5205/OS/2010 09-12-2010 od 2010-12-09 do 2020-12-08 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/22/08 16-04-2008 od 2008-04-16 Marszałek Województwa Śląskiego

WAiŚ-II.6220.0001.2011 18-03-2011 od 2011-03-18 do 2021-03-18 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0063.2015 28-12-2015 od 2015-12-28 do 2025-12-27 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0108.2014 10-02-2015 od 2015-02-10 do 2025-02-09 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0111.2014 09-01-2015 od 2015-01-09 do 2025-01-08 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080201R5  30,2800

080202R5  150,0000

101299R5  38,7700

101301R5  30,9400

101306R5  151,7300

101314R5  38,6800

101399R5  0,0030
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 795 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

,  2 000,00276940545

Sortownia odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

5205/OS/2010 09-12-2010 od 2010-12-09 do 2020-12-08 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7628/22/08 16-04-2008 od 2008-04-16 Marszałek Województwa Śląskiego

WAiŚ-II.6220.0001.2011 18-03-2011 od 2011-03-18 do 2021-03-18 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0063.2015 28-12-2015 od 2015-12-28 do 2025-12-27 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0108.2014 10-02-2015 od 2015-02-10 do 2025-02-09 Starosta Będziński

WŚiL.6233.0111.2014 09-01-2015 od 2015-01-09 do 2025-01-08 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030307R12  696,3560

070213R12  6,5260

070299R12  1,8400

120121R12  17,9750

120199R12  56,7890

150102R12  50,0000

150106R12  5,3610
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150203R12  8,9840

200307R12  44,9650

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 796 instalacja do regeneracji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zwycięstwa 96, 43-178 Ornontowice  200,00276973007

Instalacja bieżnikowania opon na gorąco

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6233.19.2014.JK/KT 30-06-2014 od 2014-06-30 do 2024-06-30 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160103R3  5,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 797 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pszczyńska 206, 44-100 Gliwice  240,00277236334

Instalacja do odzysku filtrów olejowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1014/OS/2014 02-12-2014 od 2014-12-02 Marszałek Województwa Śląskiego

2539/OS/2012 11-09-2012 od 2012-09-11 do 2022-09-11 Marszałek Województwa Śląskiego

2793/OS/2011 14-09-2011 od 2011-09-14 do 2020-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego
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OS.GO/7628/10/4/10 09-08-2010 od 2010-08-09 do 2020-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

SR.6233.49.2016 10-11-2016 od 2016-11-10 do 2026-10-31 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160107R12  109,1100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 798 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pszczyńska 206, 44-100 Gliwice  1 200,00277236334

Instalacja do odzysku odpadowych 

rozpuszczalników

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1014/OS/2014 02-12-2014 od 2014-12-02 Marszałek Województwa Śląskiego

2539/OS/2012 11-09-2012 od 2012-09-11 do 2022-09-11 Marszałek Województwa Śląskiego

2793/OS/2011 14-09-2011 od 2011-09-14 do 2020-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO/7628/10/4/10 09-08-2010 od 2010-08-09 do 2020-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

SR.6233.49.2016 10-11-2016 od 2016-11-10 do 2026-10-31 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070103R2  0,7800

070104R2  23,9980
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070204R2  8,9690

070304R2  17,9650

070504R2  3,8520

070604R2  0,8400

070704R2  1,7700

080111R2  21,0900

080112R2  5,7300

080113R2  0,0000

080117R2  9,4500

080121R2  18,1550

080312R2  23,1400

140603R2  15,6210

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 799 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pszczyńska 206, 44-100 Gliwice  10 000,00277236334

Instalacja do odzysku olejów odpadowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1014/OS/2014 02-12-2014 od 2014-12-02 Marszałek Województwa Śląskiego

2539/OS/2012 11-09-2012 od 2012-09-11 do 2022-09-11 Marszałek Województwa Śląskiego

2793/OS/2011 14-09-2011 od 2011-09-14 do 2020-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego
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OS.GO/7628/10/4/10 09-08-2010 od 2010-08-09 do 2020-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

SR.6233.49.2016 10-11-2016 od 2016-11-10 do 2026-10-31 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304R9  21,0800

130110R9  25,6600

130111R9  127,1330

130112R9  2,6180

130113R9  0,0000

130205R9  440,8570

130206R9  803,1380

130207R9  1,3050

130208R9  672,2570

130307R9  1 532,7850

130308R9  369,2670

130309R9  0,0000

130310R9  9,8950

130701R9  19,7000

130702R9  12,6840

130703R9  58,4650

160380R9  0,0000
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190809R9  3,7200

200125R9  0,6500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 800 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pszczyńska 206, 44-100 Gliwice  5 200,00277236334

Instalacja do odzysku płynów niskokrzepnących

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1014/OS/2014 02-12-2014 od 2014-12-02 Marszałek Województwa Śląskiego

2539/OS/2012 11-09-2012 od 2012-09-11 do 2022-09-11 Marszałek Województwa Śląskiego

2793/OS/2011 14-09-2011 od 2011-09-14 do 2020-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO/7628/10/4/10 09-08-2010 od 2010-08-09 do 2020-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

SR.6233.49.2016 10-11-2016 od 2016-11-10 do 2026-10-31 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160113R3  32,0510

160114R3  403,2020

160115R3  174,7470
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 801 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pszczyńska 206, 44-100 Gliwice  1 200,00277236334

Instalacja do przetwarzania ZSEiE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1014/OS/2014 02-12-2014 od 2014-12-02 Marszałek Województwa Śląskiego

2539/OS/2012 11-09-2012 od 2012-09-11 do 2022-09-11 Marszałek Województwa Śląskiego

2793/OS/2011 14-09-2011 od 2011-09-14 do 2020-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO/7628/10/4/10 09-08-2010 od 2010-08-09 do 2020-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

SR.6233.49.2016 10-11-2016 od 2016-11-10 do 2026-10-31 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R12  5,8090

160214R12  125,1280

160216R12  0,0000

200135R12  80,9950

200136R12  335,5200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 802 Przetwarzanie odpadów złomowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pszczyńska 206, 44-100 Gliwice  130,00277236334

Przetwarzanie odpadów złomowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1014/OS/2014 02-12-2014 od 2014-12-02 Marszałek Województwa Śląskiego

2539/OS/2012 11-09-2012 od 2012-09-11 do 2022-09-11 Marszałek Województwa Śląskiego

2793/OS/2011 14-09-2011 od 2011-09-14 do 2020-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO/7628/10/4/10 09-08-2010 od 2010-08-09 do 2020-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

SR.6233.49.2016 10-11-2016 od 2016-11-10 do 2026-10-31 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R12  1,3840

170402R12  2,2630

170405R12  12,5400

170407R12  19,2600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 803 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz  120,00277281607

Linia technologiczna do przetwarzania odpadów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

234/16/SE 24-03-2016 od 2016-03-24 do 2026-03-23 Starosta Raciborski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160306R5  24,0240

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 804 węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Słowackiego 92, 42-300 Myszków  35 000,00277293243

Urządzenie do produkcji betonu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6233.20.2015 30-06-2015 od 2015-06-30 do 2025-06-29 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  906,2400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 805 Prasonożyca

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bytomska 12, 42-460 MIERZĘCICE  20 000,00277494757

Mechaniczne Przetwarzanie metali żelaznych i 

metali nieżelaznych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚiL.6220.0008.2015 15-06-2015 od 2015-06-15 do 2025-06-14 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R12  1 812,7870

191001R12  8,7700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 806 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konopnickiej 1, 41-100 Siemianowice 

Śląskie

 1 200,00277529094

Piec tyglowy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IROS.6233.40.2013 23-08-2013 od 2013-08-23 do 2023-08-22 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

IROS.6233.8.2013 21-02-2013 od 2013-02-21 do 2023-02-20 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170404R4  364,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 807 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konopnickiej 1, 41-100 Siemianowice 

Śląskie

 1 500,00277529094

piece obotowe

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IROS.6233.40.2013 23-08-2013 od 2013-08-23 do 2023-08-22 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

IROS.6233.8.2013 21-02-2013 od 2013-02-21 do 2023-02-20 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

110502R4  1 164,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 808

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Topolowa 81, Chudów, 44-186 Paniówki  2 550,00277585276

Instalacja do produkcji technicznych wyrobów 

gumowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.4.2017 08-03-2018 od 2018-03-08 do 2021-06-28 Starosta gliwicki

WOŚ.6233.00045.2017 08-03-2018 od 2018-03-08 do 2025-02-20 Starostwo Powiatowe w Gliwicach

WOŚ.6233.00053.2014 28-01-2015 od 2015-02-20 do 2025-02-20 Starostwo Powiatowe w Gliwicach
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R3  1 340,2000

070299R3  490,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 809 KRUSZARKA SZCZĘKOWA 

METROTRAK

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wschodnia 40, 44-119 Gliwice  220 000,00277608801

INSTALACJA DO KRUSZENIA I PRZESIEWANIA 

ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Śr-63/2015 22-01-2015 od 2015-01-22 do 2015-01-15 prezydent miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  4 426,7600

170181R12  1 035,0000

170302R12  458,7400

170504R12  2 520,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 810 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WĘGLOWA 13, 44-210 Żory  6 480,00277628293

Instalacja do regranulacjio odpadów i produkcji folii 

L-1, L-2, L3, L4

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IS.6233.1.2018.EW 11-04-2018 od 2018-04-11 do 2024-07-21 Prezydent Miasta Żory

IS.6233.7.2014.EW 21-07-2014 od 2014-07-21 do 2024-07-21 Prezydent Miasta Żory

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  4,9000

150102R3  1 555,1390

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 811 Instalacja przygotowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice  17 280,00277691179

Linia regeneracji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1013/OS/2008 24-04-2008 od 2008-04-25 Marszałek Województwa Śląskiego

2601/OS/2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

5244/OS/2010 13-12-2010 od 2010-12-13 Marszałek Województwa Śląskiego
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795/OS/2014 15-04-2014 od 2014-04-15 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-III-6618/PZ/137/06/6/0

7

20-04-2007 od 2007-04-20 do 2017-04-20 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100908R5  3 420,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 812 Instalacjia wytopu i odlewania staliwa i 

żeliwa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice  18 380,00277691179

Piece łukowe

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1013/OS/2008 24-04-2008 od 2008-04-25 Marszałek Województwa Śląskiego

2601/OS/2014 26-11-2014 od 2014-11-26 Marszałek Województwa Śląskiego

5244/OS/2010 13-12-2010 od 2010-12-13 Marszałek Województwa Śląskiego

795/OS/2014 15-04-2014 od 2014-04-15 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-III-6618/PZ/137/06/6/0

7

20-04-2007 od 2007-04-20 do 2017-04-20 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100912R4  1 258,6000

120101R4  16,0000
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150104R4  0,1000

170405R4  1 694,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 813

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ks. mjra K. Woźniaka 24, 40-389 

Katowice

 15 000,00277704628

Instalacja do odlewania metali nieżelaznych oparta 

na pracy gniazd odlewniczych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

802/OS/2015 05-05-2015 od 2015-05-05 Marszałek Województwa Śląkiego

Nr 4024/OS/2017 30-11-2017 od 2017-11-30 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-II-6618/38/06/7/07 18-06-2007 od 2007-06-18 do 2017-06-18 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R4  895,2870

120104R4  75,6670

160118R4  8,0910

170401R4  2 116,7400

170402R4  17,2800

170403R4  7,2670

170406R4  39,8340
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170407R4  38,6220

191002R4  11,1330

191203R4  20,4190

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 814 Stacja Demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Modrzewiowa 1, Poręba,  2 400,00277735511

Stacja Demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

706/OS/2015 04-05-2015 od 2015-05-04 do 2020-04-22 Marszałek Województwa Śląskiego

ROII.6233.045.2014.BS 23-12-2014 od 2014-12-23 do 2024-12-22 Starosta Zawierciański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 815 piec tyglowy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice 

Śląskie

 200,00277749387

Instalacja do przetopu cyny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR-OS.6233.49.2012 28-02-2013 od 2013-02-28 do 2023-02-27 Preyzdent Miasta Siemianowice Śląskie
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OŚ.OŚ-7660/16/10 15-03-2010 od 2010-03-15 do 2020-03-14 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170406R4  9,0600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 816 Instalacja Odlewni

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SEWERYNA UDZIELI 6, 44-100 Gliwice  400,00277760756

2 piece indukcyjne tyglowe- topienie brązu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6230.1.15.2012 30-04-2012 od 2012-04-30 do 2019-08-31 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6233.77.2014 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-15 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-76600/20/10 29-03-2010 od 2010-03-29 do 2019-08-31 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-76600/61/09 24-09-2009 od 2009-09-24 do 2019-08-31 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170402R4  0,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 817 Instalacja Odlewni

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SEWERYNA UDZIELI 6, 44-100 Gliwice  400,00277760756

2 piece indukcyjne tyglowe- topienie brązu
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6230.1.15.2012 30-04-2012 od 2012-04-30 do 2019-08-31 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6233.77.2014 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-15 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-76600/20/10 29-03-2010 od 2010-03-29 do 2019-08-31 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-76600/61/09 24-09-2009 od 2009-09-24 do 2019-08-31 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  158,5060

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 818 Instalacja Odlewni

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SEWERYNA UDZIELI 6, 44-100 Gliwice  400,00277760756

2 piece indukcyjne tyglowe- topienie żeliwa i staliwa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6230.1.15.2012 30-04-2012 od 2012-04-30 do 2019-08-31 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6233.77.2014 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-15 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-76600/20/10 29-03-2010 od 2010-03-29 do 2019-08-31 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-76600/61/09 24-09-2009 od 2009-09-24 do 2019-08-31 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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170401R4  2,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 819 instalacja odlewni

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SEWERYNA UDZIELI 6, 44-100 Gliwice  400,00277760756

2 piece indukcyjne tyglowe- topienie żeliwa i staliwa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6230.1.15.2012 30-04-2012 od 2012-04-30 do 2019-08-31 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6233.77.2014 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-15 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-76600/20/10 29-03-2010 od 2010-03-29 do 2019-08-31 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-76600/61/09 24-09-2009 od 2009-09-24 do 2019-08-31 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 820 inna (granulacja żużla)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa 

Górnicza

 3 000 000,00277839653 00023

Instalacja do granulacji żużla

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4145/OS/2009 15-06-2009 od 2009-06-15 do 2019-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego
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793/OS/2012 05-04-2012 od 2012-04-05 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-III-6618/PZ/151/18/7 14-06-2007 od 2007-06-14 Wojewoda Śląski

WER.6621.19.2014.JP 25-11-2014 od 2014-11-25 do 2024-11-24 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100201R5  1 123 808,7470

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 821 Regeneracja olejów odpadowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa 

Górnicza

 3 000,00277839653 00023

Instalacja do oczyszczania zużytych olejów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4145/OS/2009 15-06-2009 od 2009-06-15 do 2019-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego

793/OS/2012 05-04-2012 od 2012-04-05 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-III-6618/PZ/151/18/7 14-06-2007 od 2007-06-14 Wojewoda Śląski

WER.6621.19.2014.JP 25-11-2014 od 2014-11-25 do 2024-11-24 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130205R9  4,5000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 822 inna (termiczne)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa 

Górnicza

 105 000,00277839653 00023

Instalacja do pierwotnego wytopu surówki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4145/OS/2009 15-06-2009 od 2009-06-15 do 2019-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego

793/OS/2012 05-04-2012 od 2012-04-05 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-III-6618/PZ/151/18/7 14-06-2007 od 2007-06-14 Wojewoda Śląski

WER.6621.19.2014.JP 25-11-2014 od 2014-11-25 do 2024-11-24 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191001R4  37 510,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 823 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa 

Górnicza

 70 000,00277839653 00023

Instalacja do segregacji odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4145/OS/2009 15-06-2009 od 2009-06-15 do 2019-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego

793/OS/2012 05-04-2012 od 2012-04-05 Marszałek Województwa Śląskiego
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ŚR-III-6618/PZ/151/18/7 14-06-2007 od 2007-06-14 Wojewoda Śląski

WER.6621.19.2014.JP 25-11-2014 od 2014-11-25 do 2024-11-24 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160799R12  2 999,8800

161104R12  4 725,5100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 824 inna (spiekalnia)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa 

Górnicza

 600 600,00277839653 00023

Instalacja do spiekania rud medali

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4145/OS/2009 15-06-2009 od 2009-06-15 do 2019-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego

793/OS/2012 05-04-2012 od 2012-04-05 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-III-6618/PZ/151/18/7 14-06-2007 od 2007-06-14 Wojewoda Śląski

WER.6621.19.2014.JP 25-11-2014 od 2014-11-25 do 2024-11-24 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100208R4  200 637,5200

100210R4  103 436,4400

100214R4  21 599,8600
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100280R4  3 959,4200

191001R4  234 810,6400

101313R5  7 079,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 825 inna (stalownia)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa 

Górnicza

 1 200 000,00277839653 00023

Instalacja do wtórnego wytopu surówki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4145/OS/2009 15-06-2009 od 2009-06-15 do 2019-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego

793/OS/2012 05-04-2012 od 2012-04-05 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-III-6618/PZ/151/18/7 14-06-2007 od 2007-06-14 Wojewoda Śląski

WER.6621.19.2014.JP 25-11-2014 od 2014-11-25 do 2024-11-24 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020110R4  103,6700

100299R4  306 442,9540

120101R4  33 917,8780

120102R4  32 674,5470

120199R4  37 081,5650

150104R4  6 755,4050
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160117R4  7 989,8380

170401R4  100,0000

170405R4  271 318,9920

191001R4  34 984,1400

191202R4  193 976,6210

200140R4  1 495,0800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 826 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa 

Górnicza

 1 000 000,00277839653 00023

Mobilny przesiewacz

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4145/OS/2009 15-06-2009 od 2009-06-15 do 2019-12-14 Marszałek Województwa Śląskiego

793/OS/2012 05-04-2012 od 2012-04-05 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-III-6618/PZ/151/18/7 14-06-2007 od 2007-06-14 Wojewoda Śląski

WER.6621.19.2014.JP 25-11-2014 od 2014-11-25 do 2024-11-24 Prezydent M. Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R12  29 558,9880

100201R12  153 601,1430

100202R12  2 728,9500
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100210R12  1 000,0000

100299R12  2 181,5460

100914R12  421,6140

161104R12  26 952,5150

161106R12  14,8870

170101R12  82,4560

170107R12  66,6690

170181R12  124,8340

170604R12  30,4840

190814R12  10 045,7540

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 827 Piec MZR 1500 do wtórnego wytopu 

cynku

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Metalowców 5, 41-600 Świętochłowice  2 628,00277839653 00048

Instalacja do obróbki metali żelaznych poprzez 

nakładanie powłok metalicznych (linia ocynkowania 

A1)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1633/OS/2015 15-09-2015 od 2015-09-15 Marszałek Województwa Śląskiego

2701/OS/2014 04-12-2014 od 2014-12-04 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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110501R4  390,0670

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 828 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 41-100 Siemianowice Śląskie  9 000,00277871190

węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR-OS.6233.5.2014 21-02-2014 od 2014-02-21 do 2024-02-20 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R11  10 386,7200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 829 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Furgoła 159, 44-230 

Czerwionka-Leszczyny

 1 500 000,00277902430

Zakład Odzysku Węgla

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6220.6.2016 24-08-2016 od 2016-08-24 do 2023-07-31 Starosta Rybnicki

OŚ.6233.16.2016 24-08-2016 od 2016-08-24 do 2026-08-23 Starosta Rybnicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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010412R3  1 168 457,1140

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 830 Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

,  12 000,00277929770

Granulator do produkcji peletu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.3.2015.AW 06-02-2015 od 2015-02-06 do 2025-02-06 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6233.3.7.2016.RB 08-07-2016 od 2016-07-08 do 2026-07-06 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6233.3.9.2015.AW 07-10-2015 od 2015-10-07 do 2025-10-07 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.1.2015.AW 23-02-2015 od 2015-02-23 do 2025-02-23 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.2.2014.AW 09-07-2014 od 2014-07-09 do 2024-07-09 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WŚiL.6233.0037.2013 07-06-2013 od 2013-06-07 do 2023-06-06 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R3  185,8240

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 831 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Katowicka 131, 40-705 Ruda Śląska  1 100,00277954791

Stacja demontażu pojazdów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1466/OS/2014 28-07-2014 od 2014-07-28 do 2024-07-23 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  151,3670

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 832 Instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kłokocińska 90, 44-240 Żory  20 000,00277954911

Instalacja produkująca beton

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IS.6221.5.2013.EW 31-07-2013 od 2013-07-31 do 2020-05-31 Prezydent Miasta Żory

IS.6223.13.2015.EW 29-05-2015 od 2015-05-29 do 2025-05-29 Prezydent Miasta Żory

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  743,4200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 833 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. BERNARDA ŚWIERCZYNY 66A, 41-400 

MYSŁOWICE

 2 176,00277998854

Stacja demontażu pojazdów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-GO.7221.0080.2014 04-11-2014 od 2014-11-04 do 2024-11-03 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-I.6233.35.2013.SS 06-11-2013 od 2013-11-06 do 2023-11-06 Urząd Miasta Mysłowice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  2 019,5260

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 834 Instalacja do odzysku węgla

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec  1 500 000,00278025332

Zakład Przerobu Odpadów Wydobywczych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.III.6233.26.2016.EM 30-09-2016 od 2016-09-30 do 2026-09-30 Prezydent Miasta Sosnowca

WŚR.III.6233.40.2016.EM 27-01-2017 od 2017-01-27 do 2027-01-27 Prezydent Miasta Sosnowca

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010102R5  52 672,0400

010412R5  1 299 000,0000

010499R5  6 521,1100

100102R5  52,8200
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100124R5  950,2200

100182R5  3 318,1600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 835 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Niwecka 1, 41-200 Sosnowiec  1,28278036270

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

498/OS/2015 20-03-2015 od 2015-03-20 do 2020-03-16 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 836 inna - Instalacja do odzysku odpadów 

z tworzyw sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wojska Polskiego 16G, 44-600 

¦więtochłowice

 3 700,00278050956

Linia sergregacji, mielenia, mycia i suszenia 

tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

EGO.6221.334103.17 22-05-2017 od 2017-05-22 do 2026-12-07 Prezydent Miasta ¦więtochłowice

US II 

6233/25/DP/2013/2014/A

K

10-02-2014 od 2014-02-10 do 2024-02-28 Prezydent Miasta Chorzów
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US II 6233/8/D/Z/2013/AK 14-05-2013 od 2013-05-14 do 2023-05-31 Prezydent Miasta Chorzów

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  1,2600

150102R3  255,1900

160119R3  40,3360

170203R3  35,5920

191204R3  12,9200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 837 inna- stacja uzdatniania wód dołowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lotników , Piekary Śląskie  4 205,00278060274

Stacja uzdatniania wód dołowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ERś.6233.21.2014 21-01-2015 od 2015-01-21 do 2024-12-31 Urząd Miasta Piekary Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070180R7  1 760,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 838 Inna- instalacja demontażu aparatów, 

pochłaniaczy i gaśnic

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom  160,00278065432

Instalacja demontażu aparatów, pochłaniaczy, 

gaśnic

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1248/OS/2014 26-06-2014 od 2014-06-26 do 2024-05-26 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060201R12  19,4910

160303R12  23,5000

160509R12  61,3220

160605R12  0,4040

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 839 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Świerczewskiego 115, 42-500 Będzin  2 400,00278072521

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  681,3830

160117R12  814,2840

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 840 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. DĘBINA 8, 44-341 GOŁKOWICE  40,00278080800

Warsztat wyposażony w urządzenia przeznaczone 

do odzysku

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.34.2014 05-08-2014 od 2014-08-05 do 2024-08-05 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R12  1,4870

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 841

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 12, Czerwionka-Leszczyny,  0,20278093210

Koksownia Dębieńsko D-82

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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2497/OS/2011 18-08-2011 od 2011-08-18 do 2016-03-10 Marszałek Województwa Śląskiego

2572/OS/2013 05-12-2013 od 2013-12-05 do 2016-03-10 Marszałek Województwa Śląskiego

2849/OS/2014 23-12-2014 od 2014-12-23 Marszałek Województwa Śląskiego

3524/OS/2012 18-12-2012 od 2012-12-18 do 2016-03-10 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-III/P/6618/PZ/78/8/06 10-03-2006 od 2016-03-10 do 2016-03-10 Wojewoda Śląski

ŚR-III/P/6618/PZ/78/8/06/

zm

04-12-2006 od 2006-12-04 do 2016-03-10 Wojewoda Śląski

ŚR-III/P/6618/PZ/78/8/06/

zm

20-09-2007 od 2007-09-20 do 2016-03-10 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160508R3  0,0510

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 842

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze  6 505,51278093210

Koksownia Jadwiga Bateria kokosownicza typ Ja-65

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1793/OS/2012 04-07-2012 od 2012-07-04 do 2017-03-30 Marszałek Województwa Śląskiego

2390/OS/2014 24-11-2014 od 2014-11-24 Marszałek Województwa Śląskiego

2469/OS/2017 21-07-2017 od 2017-07-21 Marszałek Województwa Śląskiego

257/OS/2013 05-12-2013 od 2013-12-05 do 2016-08-30 Marszałek Województwa Śląskiego

2900/OS/2011 26-09-2011 od 2011-09-26 do 2016-08-30 Marszałek Województwa Śląskiego
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4848/OS/2014 23-12-2014 od 2014-12-23 do 2018-09-24 Marszałek Województwa Śląskiego

E/92-2013 16-10-2013 od 2013-10-16 do 2019-07-31 Prezydent Miasta Zabrze

OS.GO.KW-0036/10 21-05-2010 od 2010-05-21 do 2017-03-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PH.7222.43.2011 08-02-2012 od 2012-02-08 do 2018-09-24 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PH.7628-10/08 25-09-2008 od 2008-09-25 do 2018-09-24 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PH.7628-17/10 07-10-2010 od 2010-10-07 do 2018-09-24 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.7222.00058.2012 21-01-2013 od 2013-01-21 do 2018-09-24 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-III-6618/PZ/133/10/07 30-03-2007 od 2007-03-30 do 2017-03-30 Wojewoda Śląski

WE.6221.12.2011.BB 01-07-2011 od 2011-07-01 do 2019-07-31 Urząd Miasta Zabrze

WE.BB-7660-62/2009 20-08-2009 od 2009-08-20 do 2019-07-31 Urząd Miasta Zabrze

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160508R3  0,1610

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 843

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Koksownicza 1, Dąbrowa Górnicza,  11 000,00278093210

Koksownia Przyjaźń Bateria koksownicza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

133/OS/2015 23-01-2015 od 2015-01-23 Marszałek Województwa Śląskiego

1793/OS/2012 04-07-2012 od 2012-07-04 do 2017-03-30 Marszałek Województwa Śląskiego
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1970/OS/2010 21-05-2010 od 2010-05-21 do 2017-03-30 Marszałek Województwa Śląskiego

2393/OS/2014 24-11-2014 od 2014-11-24 Marszałek Województwa Śląskiego

574/OS/2010 19-02-2010 od 2010-02-19 do 2017-03-30 Marszałek Województwa Śląskiego

ŚR-III/P/6618/PZ/133/10/0

7

30-03-2007 od 2014-12-23 do 2017-03-30 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190811R3  6 617,3900  1 654,3500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 844

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Hutnicza 1, Radlin,  3 500,00278093210

Koksownia Radlin bateria koksownicza typ PWR 

(biologiczna)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

212/OS/2013 21-01-2013 od 2013-01-21 do 2018-09-24 Marszałek Województwa Śląskiego

2565/OS/2008 25-09-2008 od 2008-09-25 do 2018-09-24 Marszałek Województwa Śląskiego

2570/OS/2013 05-12-2013 od 2013-12-05 do 2018-09-24 Marszałek Województwa Śląskiego

2848/OS/2014 23-12-2014 od 2014-12-23 Marszałek Województwa Śląskiego

304/OS/2012 08-02-2012 od 2012-02-08 do 2018-09-24 Marszałek Województwa Śląskiego

4266/OS/2010 07-10-2010 od 2010-10-07 do 2018-09-24 Marszałek Województwa Śląskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

050680D8  1 769,8800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 845

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Hutnicza 1, Radlin,  15 850,55278093210

Koksownia Radlin bateria koksownicza typ PWR 

(mechaniczna)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

212/OS/2013 21-01-2013 od 2013-01-21 do 2018-09-24 Marszałek Województwa Śląskiego

2565/OS/2008 25-09-2008 od 2008-09-25 do 2018-09-24 Marszałek Województwa Śląskiego

2570/OS/2013 05-12-2013 od 2013-12-05 do 2018-09-24 Marszałek Województwa Śląskiego

2848/OS/2014 23-12-2014 od 2014-12-23 Marszałek Województwa Śląskiego

304/OS/2012 08-02-2012 od 2012-02-08 do 2018-09-24 Marszałek Województwa Śląskiego

4266/OS/2010 07-10-2010 od 2010-10-07 do 2018-09-24 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160508R3  0,3010
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 846 kompostownia odpadów organicznych 

selektywnie zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rybnicka , 44-100 Gliwice  42 799,00278165760

Kompostownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1025/OS/2013 07-05-2013 od 2013-05-07 Marszałek Województwa Śląskiego

1942/OS/2012 30-05-2012 od 2012-05-30 Marszałek Województwa Śląskiego

2286/OS/10 10-06-2010 od 2010-06-10 Marszałek Województwa Śląskiego

2751/OS/2014 04-12-2014 od 2014-12-04 Marszałek Województwa Śląskiego

4808/OS/10 16-11-2010 od 2010-11-16 Marszałek Województwa Śląskiego

SR-19/2015 09-01-2015 od 2015-01-09 do 2024-12-31 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-II-6618/33/06/11/07 25-10-2007 od 2007-10-25 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/33/06/18/07 31-12-2007 od 2007-12-31 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200201R3  6 536,6200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 847 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rybnicka , 44-100 Gliwice  20 000,00278165760

Sortownia odpadów wielkogabarytowych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1025/OS/2013 07-05-2013 od 2013-05-07 Marszałek Województwa Śląskiego

1942/OS/2012 30-05-2012 od 2012-05-30 Marszałek Województwa Śląskiego

2286/OS/10 10-06-2010 od 2010-06-10 Marszałek Województwa Śląskiego

2751/OS/2014 04-12-2014 od 2014-12-04 Marszałek Województwa Śląskiego

4808/OS/10 16-11-2010 od 2010-11-16 Marszałek Województwa Śląskiego

SR-19/2015 09-01-2015 od 2015-01-09 do 2024-12-31 Prezydent Miasta Gliwice

ŚR-II-6618/33/06/11/07 25-10-2007 od 2007-10-25 Wojewoda Śląski

ŚR-II-6618/33/06/18/07 31-12-2007 od 2007-12-31 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  3 144,4600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 848 instalacja do fermentacji odpadów 

organicznych selektywnie zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kręta 9, 41-500 Chorzów  156 950,00278169870

Wydzielone komory fermentacyjne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

28/0/2015 29-01-2015 od 2015-01-29 do 2024-12-31 Urząd Miasta Katowice

58/O/2016 15-04-2016 od 2016-04-15 do 2024-12-31 Urząd Miasta Katowice
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OS.GO7243.00048.2012 10-08-2012 od 2012-08-10 do 2022-08-10 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020305D8  3 132,0700

020399D8  23,8400

020501D8  38,2300

020780D8  10,0000

190809D8  6 255,5800

190812D8  1 386,3600

190899D8  1 528,7400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 849 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pszczyńska 206, 44-100 Gliwice  12 000,00278179549

Linia technologiczna krusząco-mieląca

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6233.71.2014 11-12-2014 od 2014-12-11 do 2024-11-30 Prezydent Miasta Gliwice

SR.6233.72.2014 16-12-2014 od 2014-12-16 do 2024-11-30 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101201R12  129,2800

5169



101203R12  979,6400

101208R12  169,1700

101213R12  80,7600  53,4900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 850 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pszczyńska 198, Radostowice, Suszec  7 300,00278276761

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.7243.00066.2012 02-10-2012 od 2012-10-02 do 2018-02-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7221.00107.2014 03-12-2014 od 2014-12-03 do 2024-11-06 Marszałek Województwa Śląskiego

RO-IV.6233.32.2014 21-12-2016 od 2016-12-21 do 2026-12-20 Starosta Pszczyński

ŚR.I.6220/5/08 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Wojewoda Śląski

ŚR/I/66200/5/08 29-02-2008 od 2008-02-29 do 2018-02-28 Wojewoda Śląski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  12 478,4330

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 851 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bernardyńska 1, 41-902 Bytom  8 100,00278301861

Przetwarzanie tworzyw sztucznych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZEO.6233.2.14.2014 25-09-2014 od 2014-09-25 do 2024-09-25 Urząd Miasta Bytomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  106,7400

150102R3  150,3420

170203R3  12,5780

191204R3  17,6230

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 852 Zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nieznanego Żołnierza 26A, 41-922 

Radzionków

 289,00278342771

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2160/OS/2018 11-07-2018 od 2018-07-11 do 2024-07-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.G.58.2014 13-10-2012 od 2014-06-11 do 2022-05-31 Starosta Tarnogórski

OŚR.G.6233.57.2014 13-10-2014 od 2014-10-13 do 2024-05-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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160214R12  13,3830

200136R12  2,6600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 853 Inna - odzysk odpadów 

poprodukcyjnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Związku Orła Białego 35/A, 42-520 

Dąbrowa Górnicza

 500,00290012165

Młyn TUR-T-4

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.7660-8-21/04 26-08-2004 od 2004-08-26 do 2014-08-26 Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R11  38,1300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 854 Stacja demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kombajnistów 6, 41-200 SOSNOWIEC  1 200,00290653480

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.7243.00002.2014 07-02-2014 od 2014-02-07 do 2023-11-18 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7243.00029.2013 18-11-2013 od 2013-11-18 do 2023-11-18 Marszałek Województwa Śląskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  328,0400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 855 Mechaniczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gminna 25, Zabrzeg,  8 000,00320624715

Przetwarzanie wraków wagonowych Zabrzeg

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  19,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 856 Mechaniczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pułaskiego , Myszków,  140 000,00340214516

Makulatorownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1148/OS/2018 05-04-2018 od 2018-04-05 Marszałek Województwa Śląskiego

1225/OS/2009 24-06-2014 od 2014-06-24 Marszałek Województwa Śląskiego
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1445/OS/2009 14-05-2009 od 2009-05-14 Marszałek Województwa Śląskiego

2760/OS/2014 27-11-2014 od 2014-11-27 Marszałek Województwa Śląskiego

3304/OS/2008 09-12-2008 od 2008-12-09 Marszałek Województwa Śląskiego

Cz.OS.PZ.7222.00327.20

14

18-08-2008 od 2008-08-18 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308R3  6,8500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 857 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kolejarzy 81, 43-602 Jaworzno  50 000,00351235560

Mobilny zespół urządzeń do produkcjio kruszyw 

mineralnych z surowców naturalnych i sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.OŚ-7639/4/4/2009 07-09-2009 od 2009-09-07 do 2019-01-31 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ.OŚ-7660/63/4/2009 08-09-2009 od 2009-09-08 do 2019-01-31 Prezydent miasta Jaworzna

OŚ.ŚR-7660/5/6/2009 25-05-2009 od 2009-05-25 do 2019-01-31 Urząd Miasta Jaworzno

OŚ.ŚR-7660/63/4/2009 08-09-2009 od 2009-09-08 do 2019-01-31 Urząd Miasta Jaworzno

OŚ-ŚR.6221.6.2014 04-05-2015 od 2015-05-04 do 2025-04-30 Prezydent Miasta Jaworzna

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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170405R5  6,2600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 858 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Częstochowa,  401 600,00351268966

Instalcjamechaniczego przetwarzania odpadów w 

produkcji kruszyw

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR-IV.6221.1.2014 20-03-2014 od 2014-02-20 do 2024-03-20 Prezydent Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190299R5  96 802,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 859 instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemików 163, 43-150 Bieruń  30 000,00351565658

EREMA 1716TVE ECO SAVE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BB-OS-GO.7244.00025.2

014

22-12-2015 od 2015-12-22 do 2020-12-21 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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020104R3  1 543,4000

070213R3  193,9670

150102R3  14 712,6220

200139R3  8,4600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 860 instalacja do produkcji masy 

ceremicznej za pomocą wypalania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kościuszki 192, Ogrodzieniec,  60 000,00356355782

instalacja do produkcji masy ceremicznej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO.6233.008.2015.BS 25-02-2015 od 2015-02-25 do 2024-08-11 Starosta Zawierciański

RO.II.6233.027.2014.BS 11-08-2014 od 2014-08-11 do 2024-08-11 Starosta Zawierciański

RO.II.BS.6233.011.2013 22-04-2013 od 2013-04-22 do 2023-04-21 Starosta Zawierciański

ROII.6222.001.2015 29-02-2016 od 2016-02-29 Starosta Zawierciański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R5  41,1100

100214R5  59 400,0000

190814R5  6 000,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 861 RDF

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konopnickiej 11, Siemianowice Śląskie,  40 000,00356687165

Instalacja do produkcji paliw alternatywnych z 

odpadów płynnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR-OS.6233.51.2014 10-10-2014 od 2014-10-10 do 2021-12-31 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

IR-OS.6233.69.2013 14-02-2014 od 2014-02-14 do 2023-11-30 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

OS.GO.KW-00797/14 13-10-2014 od 2014-10-13 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW-0025/16 18-01-2016 od 2016-01-18 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-PZ.KW-00273/16 27-05-2016 od 2016-05-27 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020203R12  7,8200

020380R12  15,9000

030104R12  44,0200

040106R12  120,3000  48,1200

050109R12  127,2800  25,4560

060399R12  16,2200

060502R12  10,6060  2,1210
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060799R12  6,1800

061302R12  9,2630

070104R12  20,6410

070108R12  2,4300

070110R12  383,7200

070111R12  32,1000  6,4200

070199R12  22,7950

070204R12  23,1400

070210R12  7,3180

070214R12  135,8800

070304R12  25,8340

070599R12  7,1450

070604R12  0,8100

070680R12  61,1000

080111R12  207,2370

080112R12  117,7800

080113R12  323,4800

080114R12  217,0030

080115R12  779,6930

080116R12  36,6450

080117R12  71,9900
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080119R12  26,1000

080120R12  0,1000

080199R12  30,7600

080201R12  248,8520

080202R12  26,5800

080299R12  95,8040

080307R12  4,8000

080308R12  17,6540

080312R12  44,2990

080313R12  9,5010

080315R12  0,0920

080318R12  37,3410

080399R12  14,0800

080409R12  291,7030

080410R12  348,3850

080412R12  0,3680

080414R12  0,8060

080415R12  3,6450

080416R12  2,5040

080499R12  5,5000

100105R12  2,2170
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100215R12  80,7200  40,3600

101009R12  11,6800

101103R12  9,7520

101114R12  452,4400

101210R12  13,2400

101311R12  93,8860

101313R12  22,5130

110108R12  24,6000

110109R12  7,4200  1,1130

110111R12  5,1860

110113R12  3,7200

120107R12  0,6000

120109R12  45,7900

120112R12  0,3800

120114R12  232,8610  34,9290

120116R12  27,3700

120118R12  3,8650

120120R12  25,0950

120301R12  4,0050  0,4000

130113R12  0,3200

130205R12  4,9400
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130206R12  0,0400

130501R12  3,7000

130502R12  80,9800

130506R12  0,1600

130507R12  62,9400

130508R12  0,6000

130899R12  4,7500

160113R12  0,8750

160114R12  3,4670

160115R12  46,0000

160380R12  510,4850

160708R12  6,0350  0,6030

160709R12  49,8600

160799R12  101,1560

161001R12  1,5200  0,1820

161002R12  91,4400  13,7160

168101R12  1,3500

170503R12  923,6080

190105R12  0,8680

190106R12  2,7830

190107R12  234,9610
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190110R12  12,6480

190111R12  21,3400

190115R12  3,8880

190205R12  60,7200  9,1080

190206R12  1 338,8000  200,8200

190299R12  17,2800

190306R12  96,3200

190802R12  517,7600

190805R12  23 359,6800  4 671,9360

190809R12  10,8700

190810R12  23,0000  7,3600

190811R12  962,0200  144,3030

190813R12  631,8000  94,7700

190814R12  1 441,4680  216,2200

190899R12  33,4800  7,3660

190901R12  153,3200

190902R12  11,5000  2,3000

190904R12  11,9950

190905R12  18,1400

190999R12  1,5000  0,6000

200127R12  28,7010
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200128R12  1,4990

200304R12  3,0000  0,4500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 862 RDF

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konopnickiej 11, Siemianowice Śląskie,  60 000,00356687165

Instalacja do produkcji paliw alternatywnych z 

odpadów stałych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR-OS.6233.51.2014 10-10-2014 od 2014-10-10 do 2021-12-31 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

IR-OS.6233.69.2013 14-02-2014 od 2014-02-14 do 2023-11-30 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

OS.GO.KW-00797/14 13-10-2014 od 2014-10-13 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW-0025/16 18-01-2016 od 2016-01-18 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-PZ.KW-00273/16 27-05-2016 od 2016-05-27 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R12  9,8600

020199R12  9,8600

020299R12  46,5600

020382R12  2,6000

020399R12  7,6800
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020599R12  106,0400

020799R12  1,7200

030199R12  2,1710

030308R12  6,2200

030399R12  9,6500

040108R12  171,0750

040109R12  1,9900

040199R12  6,4680

040209R12  153,7700

040222R12  287,8570

050199R12  24,1200  14,4720

060899R12  2,1300

070213R12  1 075,5950

070215R12  9,0990

070217R12  71,1350

070280R12  421,8480

070513R12  16,7000

070514R12  43,4400

080118R12  54,1200

090107R12  0,2200

150102R12  1 369,3780
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150103R12  54,6720

150105R12  835,4630

150110R12  2 804,9890

150202R12  3 364,2850

150203R12  241,6050

160107R12  4,4210

160112R12  14,5460

160215R12  0,5740

160216R12  161,1920

160303R12  102,9980

160304R12  62,2120

160305R12  97,9540

168001R12  0,2820

168102R12  12,5000

170204R12  136,5360

190801R12  171,7300

191210R12  1 574,1890

191211R12  236,9870

191212R12  24 551,5810

200108R12  518,3400

200110R12  2,8800
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200111R12  11,9770

200139R12  3,1400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 863 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konopnickiej 11, Siemianowice Śląskie,  60 000,00356687165

RIPOK

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR-OS.6233.51.2014 10-10-2014 od 2014-10-10 do 2021-12-31 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

IR-OS.6233.69.2013 14-02-2014 od 2014-02-14 do 2023-11-30 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

OS.GO.KW-00797/14 13-10-2014 od 2014-10-13 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW-0025/16 18-01-2016 od 2016-01-18 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-PZ.KW-00273/16 27-05-2016 od 2016-05-27 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R12  19,8730

150105R12  53,0310

150106R12  1 698,8900

191201R12  57,2600

191204R12  1 248,0200

191212R12  475,1000
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200108R12  999,8560

200111R12  10,7320

200139R12  0,3830

200199R12  1,7200

200201R12  276,2600

200301R12  56 372,7900

200302R12  217,5200

200303R12  52,5600

200399R12  1,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 864 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konopnickiej 11, Siemianowice Śląskie,  100 000,00356687165

RIPOK SORTOWNIA ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR-OS.6233.51.2014 10-10-2014 od 2014-10-10 do 2021-12-31 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

IR-OS.6233.69.2013 14-02-2014 od 2014-02-14 do 2023-11-30 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

OS.GO.KW-00797/14 13-10-2014 od 2014-10-13 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.PZ.KW-0025/16 18-01-2016 od 2016-01-18 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-PZ.KW-00273/16 27-05-2016 od 2016-05-27 Marszałek Województwa Śląskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020501R12  5,8400

020601R12  20,5800

030307R12  363,7900

040222R12  1 190,0000

040299R12  40,6050

060316R12  78,8600

070213R12  3 299,0000

070299R12  393,9060

070681R12  28,4610

070699R12  288,2780

070799R12  11,0580

120101R12  123,6510

120102R12  46,7310

120103R12  1,1400

120105R12  98,2720

120113R12  6,5760

120117R12  90,5360

120121R12  361,5950

120199R12  98,4010
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150101R12  2 709,5710

150102R12  1 756,4480

150105R12  1 345,3810

150106R12  5 217,1520

150107R12  11,0570

150203R12  981,0000

160119R12  925,9300

160122R12  199,1880

160199R12  203,9410

170107R12  964,0000

170201R12  75,0100

170203R12  247,9400

190112R12  20,7940

190501R12  339,9400

191201R12  35,5800

191203R12  1,8100

191204R12  1 633,8950

191205R12  0,0600

191208R12  20,9400

191212R12  13 261,5520

200203R12  340,5340
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200303R12  209,1600

200306R12  2 245,5900  1 302,4420

200307R12  1 734,8470

200399R12  0,0110

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 865 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bestwińska 52/A, 43-300 Bielsko-Biała  150,00360335090

Korowarka do kabli, Linia do recyklingu kabli

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.OD.6233.51.2014.BA 10-03-2015 od 2015-03-10 do 2025-02-28 Urząd Miasta Bielsko-Biała

OS-OD.6233.41.2015.BA 07-12-2015 od 2015-12-07 do 2025-02-28 Urząd Miasta Bielsko-Biała

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 866 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bestwińska 52/A, 43-300 Bielsko-Biała  150,00360335090

Korowarka do kabli, Linia do recyklingu kabli

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OS.OD.6233.51.2014.BA 10-03-2015 od 2015-03-10 do 2025-02-28 Urząd Miasta Bielsko-Biała

OS-OD.6233.41.2015.BA 07-12-2015 od 2015-12-07 do 2025-02-28 Urząd Miasta Bielsko-Biała

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 867 instalacja recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Józefa Hallera 39, 43-100 Imielin  4 950,00360547610

zakład przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

¦R.6233.3.2016 05-05-2016 od 2016-05-05 do 2020-10-01 Starosta Bieruńsko-Lędziński

ŚR.6233.5.2017 10-10-2017 od 2017-10-10 do 2020-10-01 Starosta Bieruńsko-Lędzński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  242,0710

150102R12  212,4900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 868

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kalinowa 12, Ruda Śląska,  100 000,00360615984

Instalacja do produkcji kruszyw
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1034/OS/2012 26-04-2012 od 2012-04-26 do 2022-03-17 Marszałek Województwa Śląskiego

2034/OS/2014 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2017-04-26 Marszałek Województwa Śląskiego

2401/OS/2017 14-07-2017 od 2017-07-14 do 2025-01-28 Marszałek Województwa Śląskiego

2402/OS/2017 14-07-2017 od 2017-07-14 do 2022-03-17 Marszałek Województwa Śląskiego

3138/OS/2015 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-28 Marszałek Województwa Śląskiego

32/2017 11-12-2017 od 2017-12-11 do 2027-12-11 Prezydent Miasta Ruda Śląska

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 869

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. W.Pola 65, Katowice,  150 000,00360615984

Instalacja do produkcji kruszyw

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1034/OS/2012 26-04-2012 od 2012-04-26 do 2022-03-17 Marszałek Województwa Śląskiego

20/O/2015 21-01-2015 od 2015-01-21 do 2024-12-31 Prezydent Miasta Katowice

2034/OS/2014 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2017-04-26 Marszałek Województwa Śląskiego

2401/OS/2017 14-07-2017 od 2017-07-14 do 2025-01-28 Marszałek Województwa Śląskiego

5192



2402/OS/2017 14-07-2017 od 2017-07-14 do 2022-03-17 Marszałek Województwa Śląskiego

3138/OS/2015 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-28 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010412R5  2 371,9200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 870

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jastrzębska 12, Rybnik,  2 000 000,00360615984

Instalacja do produkcji kruszywa mineralnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2427/OS/2016 05-10-2016 od 2016-10-05 do 2024-12-15 Marszałek Województwa Śląskiego

2665/OS/2014 15-12-2014 od 2014-12-15 do 2024-12-15 Marszałek Województwa Śląskiego

Ek-I.6233.42.2014 10-02-2015 od 2015-02-10 do 2025-02-09 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.42.2014 13-10-2016 od 2016-10-13 do 2025-02-09 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.9.2017 30-06-2017 od 2017-06-30 do 2027-06-30 Prezydent Miasta Rybnika

OŚ.6223.3.2018 28-08-2018 od 2018-08-28 do 2028-08-27 Starosta Rybnicki

OŚ.6233.19.2016 21-10-2016 od 2016-10-21 do 2025-01-27 Starosta Rybnicki

OŚ.6233.42.2014 28-02-2015 od 2015-02-28 do 2025-01-27 Starosta Rybnicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 871

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Ruda Śląska,  1 200 000,00360615984

Instalacja do produkcji kruszywa mineralnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1941/OS/2014 30-09-2014 od 2014-09-30 do 2024-09-29 Marszałek Województwa Śląskiego

2108/OS/2016 12-09-2016 od 2016-09-12 do 2024-09-29 Marszałek Województwa Śląskiego

31/2014 30-09-2014 od 2014-09-30 do 2024-09-29 Prezydent Miasta Ruda Śląska

43/2016 07-10-2016 od 2016-10-07 do 2024-09-29 Prezydent Miasta Ruda Śląska

832/OS/2014 24-04-2014 od 2014-04-24 do 2024-04-21 Marszałek Województwa Śląskiego

KO.6233.46.2016 17-02-2015 od 2015-02-17 do 2025-02-16 Prezydent Miasta Ruda Śląska

KO.6233.54.2014 17-02-2015 od 2015-02-17 do 2025-02-16 Prezydent Miasta Ruda Śląska

OS.GO.7221.26.2014 09-06-2014 od 2014-06-09 do 2024-05-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221.26.2018 09-08-2018 od 2018-08-09 do 2018-08-09 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221.31.2016 12-09-2016 od 2016-09-12 do 2024-05-31 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221.32.2016 12-09-2016 od 2016-09-12 do 2024-04-21 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7240.3.7.2016 15-09-2016 od 2016-09-15 do 2017-04-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7240/50/12 30-04-2012 od 2012-04-30 do 2017-04-30 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7240/51/12 30-04-2012 od 2012-04-30 do 2017-04-29 Marszałek Województwa Śląskiego

5194



OS-GO.7240.3.8.2016 15-09-2016 od 2016-09-15 do 2017-04-29 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010102R5  2 636,0000

010412R5  739 121,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 872

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 1 Maja 26, Rybnik,  140 000,00360615984

Instalacja do przemysłowego wykorzystania 

popiołów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1064/OS/2012 30-04-2012 od 2012-04-30 do 2017-04-30 Marszałek Województwa Śląskiego

Ek-I.6233.19.2017 24-08-2017 od 2017-08-24 do 2019-10-31 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.20.2017 22-08-2017 od 2017-08-22 do 2022-12-31 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.43.2014 11-02-2015 od 2015-02-11 do 2025-02-10 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.43.2014 25-01-2016 od 2016-01-25 do 2025-02-10 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.43.2014 13-10-2016 od 2016-10-13 do 2025-02-10 Prezydent Miasta Rybnika

OS.GO.7221.42.2016 07-12-2016 od 2016-12-07 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221.53.2016 07-12-2016 od 2016-12-07 do 2024-08-25 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221.76.2014 28-08-2014 od 2014-08-28 do 2024-08-25 Marszałek Województwa Śląskiego

5195



OS.GO.7240.3.15.2016 24-10-2016 od 2016-10-24 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  18 009,1200

100105R5  1 352,6400

100182R5  6 297,5800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 873

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa , Jankowice,  230 000,00360615984

Instalacja do wytwarzania mieszaniny popiołowo 

wodnej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2427/OS/2016 05-10-2016 od 2016-10-05 do 2024-12-15 Marszałek Województwa Śląskiego

2665/OS/2014 15-12-2014 od 2014-12-15 do 2024-12-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-GO.7240.1.3.2017 26-01-2017 od 2017-01-26 do 2021-12-11 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚ.6233.19.2016 21-10-2016 od 2016-10-21 do 2025-01-27 Starosta Rybnicki

OŚ.6233.42.2014 28-02-2015 od 2015-02-28 do 2025-01-27 Starosta Rybnicki

OŚ.6233.8.2017 30-06-2017 od 2017-06-30 do 2027-09-26 Starosta Rybnicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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010481R5  441,9000

100102R5  5 820,5700

100182R5  1 953,4200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 874

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. W.Pola 65, Katowice,  500 000,00360615984

Instalacja podsadzkowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1034/OS/2012 26-04-2012 od 2012-04-26 do 2022-03-17 Marszałek Województwa Śląskiego

20/O/2015 21-01-2015 od 2015-01-21 do 2024-12-31 Prezydent Miasta Katowice

2034/OS/2014 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2017-04-26 Marszałek Województwa Śląskiego

2401/OS/2017 14-07-2017 od 2017-07-14 do 2025-01-28 Marszałek Województwa Śląskiego

2402/OS/2017 14-07-2017 od 2017-07-14 do 2022-03-17 Marszałek Województwa Śląskiego

3138/OS/2015 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-28 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010412R5  3 553,0000

100101R5  0,4000

100102R5  443,5800

100105R5  169,5800
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100124R5  27,2200

100182R5  3 315,3700

190999R5  60 379,2500  6 037,9200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 875

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kalinowa 12, Ruda Śląska,  150 010,00360615984

Instalacja podsadzkowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1034/OS/2012 26-04-2012 od 2012-04-26 do 2022-03-17 Marszałek Województwa Śląskiego

2034/OS/2014 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2017-04-26 Marszałek Województwa Śląskiego

2401/OS/2017 14-07-2017 od 2017-07-14 do 2025-01-28 Marszałek Województwa Śląskiego

2402/OS/2017 14-07-2017 od 2017-07-14 do 2022-03-17 Marszałek Województwa Śląskiego

3138/OS/2015 28-01-2015 od 2015-01-28 do 2025-01-28 Marszałek Województwa Śląskiego

32/2017 11-12-2017 od 2017-12-11 do 2027-12-11 Prezydent Miasta Ruda Śląska

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 876

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Karolinki 1, Katowice,  500 000,00360615984

Zakład mechanicznej przeróbki węgla

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

127/O/2017 19-12-2017 od 2017-12-19 do 2020-08-31 Prezydent Miasta Katowice

1773/OS/2015 08-10-2015 od 2015-10-08 do 2022-12-28 Marszałek Województwa Śląskiego

2347/OS/2017 31-03-2017 od 2017-03-31 do 2022-12-28 Marszałek Województwa Śląskiego

3603/OS/2012 28-12-2012 od 2012-12-28 do 2022-12-28 Marszałek Województwa Śląskiego

48/O/2018 11-06-2018 od 2018-06-11 do 2028-05-31 Prezydent Miasta Katowice

49/O/2018 12-06-2018 od 2018-06-12 do 2020-08-31 Prezydent Miasta Katowice

78/O/2015 31-03-2015 od 2015-03-31 do 2025-02-28 Prezydent Miasta Katowice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010412R5  2 000,4400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 877

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kołodzieja , Mysłowice,  1 000 000,00360615984

Zakład mechanicznej przeróbki węgla
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

121/O/2017 06-12-2017 od 2017-12-06 do 2027-11-30 Prezydent Miasta Katowice

943/OS/2018 29-03-2018 od 2018-03-29 do 2028-03-28 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.76361/16/08 14-04-2008 od 2008-04-14 do 2018-04-10 Marszałek Województwa Śląskiego

OS-I.6233.16.2017.MP 08-09-2017 od 2017-09-08 do 2027-09-05 Prezydent Miasta Mysłowic

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010412R5  39 256,9600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 878

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leona 2, Rydułtowy,  800 000,00360615984

Zakład przeróbki Mechanicznej Węgla

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.GO.7221.24.2015 11-06-2015 od 2015-06-11 do 2023-12-22 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221.35.2016 13-09-2016 od 2016-09-13 do 2023-12-22 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7221.79.2013 23-12-2013 od 2013-12-23 do 2023-12-22 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7240/14/12 17-02-2012 od 2012-02-17 do 2017-02-17 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7244.18.2013 11-06-2013 od 2013-06-11 do 2023-06-10 Marszałek Województwa Śląskiego

OS.GO.7244.70.2016 05-10-2016 od 2016-10-05 do 2023-06-10 Marszałek Województwa Śląskiego
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WOŚ.6233.7.2013 08-03-2013 od 2013-03-08 do 2017-03-08 Starosta wodzisławski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010412R5  546 770,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 879 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice 

Śląskie

 19 800,00360644626

Instalacja do recyklingu odpadów opakowaniowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1873/OS/2015 23-10-2015 od 2015-10-23 do 2020-10-31 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  798,0000

020104R3  868,3650

150102R3  3 041,8130

150110R3  2 484,6050

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 880 inne mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stalowa 4, 47-400 Racibórz  11 400,00360735837

Instalacja ECOM
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

253/16/SE 24-05-2016 od 2016-05-24 do 2026-05-10 STAROSTA RACIBORSKI

51/15/SE 26-03-2015 od 2015-04-10 do 2025-03-25 Starosta Raciborski

SE.III.6233.29.2015 10-05-2016 od 2016-05-25 do 2026-05-09 Starosta Raciborski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  3,2570

120103R12  25,4700

120199R12  1 182,9220

150102R12  16,4800

160118R12  8,2550

160304R12  266,6600

170402R12  218,6830

170407R12  28,2570

170411R12  2 473,6900

191002R12  70,5800

191203R12  140,0270

191212R12  3,9000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 881 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Składowa 17, 41-500 Chorzów  1 250,00361077454

hydropiaskowanie urządzeniem SANDBOT

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS 6233.1.12.2018.MR 09-07-2018 od 2018-07-09 do 2028-07-09 Prezydent Miasta Chorzów

OS 6233.26.5.2016.MR 07-11-2016 od 2016-11-07 do 2026-11-07 Urząd Miasta Chorzów

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120117R3  31,2400

120121R3  360,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 882 Instalacja do recyklingu zużytych 

opon

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Koksowa 6B, 42-202 Częstochowa  2 400,00361146391

Instalacja do produkcji granulatów gumowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦R-IV.6233.54.2015 28-09-2015 od 2015-09-28 do 2025-05-31 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR-IV.6233.33.2015 18-06-2015 od 2015-06-18 do 2025-05-31 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR-IV.6233.48.2015 05-10-2015 od 2015-10-05 do 2025-09-30 Prezydent Miasta Częstochowa
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160103R3  2 378,1160

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 883 Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szkolna , Koniecpol  22 200,00361999142

ARW Baltic Sp.z o.o.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.12.2017.VIIa 31-05-2017 od 2017-05-31 do 2027-05-31 Starosta Częstochowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R12  19,3200

030308R12  69,7100

070213R12  311,7200

070280R12  2 256,5600

080112R12  307,8900

080201R12  41,7400

120105R12  6,0800

150203R12  16,2700

191004R12  704,7600
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191204R12  17 444,2900

191207R12  139,8600

200307R12  34,6800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 884 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Magazynowa 4, 41-807 Zabrze  5 000,00362017780

Zakład mechanicznego przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

E/103-2015 09-09-2015 od 2015-09-09 do 2025-09-08 Prezydent Miasta Zabrze

E/33-2017 31-05-2017 od 2017-06-17 do 2027-05-30 Urząd Miasta Zabrze

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  601,6780

150102R3  160,9010

170203R3  0,2400

191204R3  2,1150

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 885 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krakowska 3, 34-321 Łękawica  5 000,00362186777

Węzeł betoniarski
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.37.2015 18-12-2015 od 2015-12-18 do 2025-12-17 Starosta Żywiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 886 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krakowska 3, 34-321 Łękawica  3 000,00362186777

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.37.2015 18-12-2015 od 2015-12-18 do 2025-12-17 Starosta Żywiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R5  1 077,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 887 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gliwicka 98, 43-195 Mikołów  1 570,00362298884

Instalacja do demontażu
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

95/OS/2014 20-01-2014 od 2014-01-20 do 2024-01-14 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R4  814,4580

160106R4  8,1700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 888 Mechaniczne rozdrabnianie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obrzeżna Północna 19, 41-400 Mysłowice  613,00362444877

Młynki wolnoobrotowe

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.6221.4.2016.MP 19-12-2016 od 2016-12-19 do 2024-06-18 Prezydent Miasta Mysłowice

OS-I.6221.5.2014.BG 18-06-2014 od 2014-07-03 do 2024-06-18 Urząd Miasta Mysłowice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  0,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 889 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

115, Ogrodzona, 43-426 Dębowiec  54 620,00362462237

Instalacja od odzysku odpadów z prod. paliw 

alternatywnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.18.2016 06-06-2016 od 2015-09-25 do 2025-09-24 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

WS.6233.48.2015 25-09-2015 od 2015-09-25 do 2025-09-25 Starosta Cieszyński

WS.6233.49.2015 25-09-2015 od 2015-09-25 do 2025-09-25 Starosta Cieszyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020305R12  52,9200

030105R12  27,8500

030311R12  258,6600

070213R12  14,5580

080112R12  1,6150

080410R12  95,4300

120117R12  86,0200

120121R12  1,1000

150105R12  19,2500
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150106R12  1 192,5200

150107R12  259,8730

150203R12  0,2400

160119R12  32,6920

160122R12  20,0720

160199R12  19,6400

160380R12  0,3650

170203R12  4,5400

170380R12  115,6400

170604R12  239,7600

190801R12  74,0000

190805R12  1 027,7200

190812R12  250,0000

191204R12  301,2730

191210R12  2 723,4000

191212R12  1 861,2000

200101R12  8,4000

200102R12  41,6000

200138R12  0,9050

200139R12  55,9200

200140R12  2,1000
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200199R12  897,9500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 890 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów.

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Długa 148, Lgota-Mokrzesz, 42-350 

Koziegłowy

 2 112,00363003900

Instalacja do przemiału tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6233.17.2016 10-06-2016 od 2016-06-25 do 2026-06-09 Starosta Myszkowski

OŚR.6233.34.2015 07-01-2016 od 2016-01-22 do 2026-01-06 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 891

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kardynała Karola Wojtyły 204, 43-354 

Czaniec

 300,00363207300

Przetłaczarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZR.6233.12.2011.DE 28-04-2011 od 2011-04-28 do 2020-06-15 Starosta bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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070203R3  49,4600

150102R3  99,2310

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 892 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Hodowców 2, 43-243 Wisła Wielka  360,00363549443

instalacja do odzysku kabli

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO-IV.6233.15.2017 25-09-2017 od 2017-09-25 do 2027-09-24 Starosta Pszczyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170411R12  3,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 893 Stacja Demontażu Pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Polska , 42-200 Zawiercie  2 450,00363706032

Stacja Demontażu Pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1690/OS/2013 31-07-2013 od 2013-07-31 do 2023-07-29 Marszałek Województwa Śląskiego

ROII.6233.12.2017.BS 06-03-2018 od 2018-03-06 do 2028-03-06 Starosta zawierciański
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 713,1470

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 894 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rozowojowa 1, Jastrzębie-Zdrój,  50 000,00363820880

Sortownia odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-III.6221.001.2015 28-12-2015 od 2015-12-28 do 2025-12-26 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  7,7500

150102R12  1 654,1310

150106R12  515,1200

191212R12  562,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 895

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zielona 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice  120,00363847548

Maszyna krusz±ca MP/CD1
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.29.2016.SE 30-08-2016 od 2016-08-30 do 2026-08-29 Starosta bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170604R3  37,9500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 896 inna-węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Martyniaków 32, 43-602 Jaworzno  3 223,00364009690

węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-ŚR.6221.12.2016 29-12-2016 od 2016-12-29 do 2025-09-14 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6221.7.2015 14-09-2015 od 2015-09-14 do 2025-09-14 Prezydent Miasta Jaworzna

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101399R5  3,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

5213



 897 Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

ul. Pułaskiego 68/G, Myszków  46 666,00364232978

Instalacja do odzysku odpadów inne niż 

niebezpieczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.6233.16.2016 11-07-2016 od 2016-07-11 do 2017-06-30 Starosta Myszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040222R12  0,3100

070213R12  265,4200

150102R12  124,2000

150106R12  428,2300

150203R12  6,1000

160380R12  987,8400

191204R12  62,3800

191210R12  13 544,8800

191212R12  20 353,6960

200307R12  1 462,3500

200399R12  175,3300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 898 Produkcja granulatów i kruszyw z 

unieszkodliwianiem odpadów

ul. Zabrzańska 7, Bytom  15 000,00364232978

Instalacja do produkcji granulatów i kruszyw z 

unieszkodliwianiem odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3135/OS/2017 15-09-2017 od 2017-09-15 Marszałek Województwa Śląskiego

934/OS/2015 03-04-2015 od 2015-04-03 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190112R5  38,0500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 899 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Legionów 94M/10, Częstochowa  1 200,00364250479

Nożyce hudrauliczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR-IV.6233.56.2016 13-07-2017 od 2017-07-13 do 2026-12-31 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR-IV.6233.71.2016 08-02-2017 od 2017-02-08 do 2026-12-31 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R12  21,8700

160117R12  7,0400
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160118R12  79,0400

170401R12  1,0400

170402R12  1,6000

170411R12  9,5300

191002R12  30,5500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 900 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Legionów 94M/10, Częstochowa  1 200,00364250479

Prasa hydrauliczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR-IV.6233.56.2016 13-07-2017 od 2017-07-13 do 2026-12-31 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR-IV.6233.71.2016 08-02-2017 od 2017-02-08 do 2026-12-31 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R12  6,2100

160118R12  92,6800

170401R12  2,5000

170411R12  33,5400

191002R12  60,6100
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 901 me

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przejściowa 3, Zawiercie,  14 800,00364736236

linia do produkcji granulatu z folii

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROII.6233.037.2016.BS 16-11-2017 od 2017-11-16 do 2027-11-16 Starosta Zawierciański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  58,1820

150102R3  1 694,1520

191204R3  15,9300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 902 inne - Wytwórnie mas bitumicznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ligocka 6B, 44-203 Rybnik  4 000,00365012753

Wytwórnie mas bitumicznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-II.6221.007.2016 21-02-2017 od 2017-02-21 do 2027-02-15 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-II.6233.024.2016 04-09-2017 od 2017-09-04 do 2027-08-31 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ-II.6233.025.2016 21-02-2017 od 2017-02-21 do 2027-02-15 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R5  1 639,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 903

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podgórska 1c, 43-180 Orzesze  1 000,00365255295

Prasy hydrauliczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6233.26.2016.JK 31-07-2017 od 2017-07-31 do 2027-07-31 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

MNO.6233.27.2016.JK 15-12-2016 od 2016-12-15 do 2026-12-15 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160103R5  505,4940

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 904

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podgórska 1c, 43-180 Orzesze  2 000,00365255295

Prasy mechaniczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

MNO.6233.26.2016.JK 31-07-2017 od 2017-07-31 do 2027-07-31 Starostwo Powiatowe w Mikołowie
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MNO.6233.27.2016.JK 15-12-2016 od 2016-12-15 do 2026-12-15 Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070299R5  1 191,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 905 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Katowicka 130, 43-346 Bielsko-Biała  2 920,00365401644

zakład przetwarzania zużytego sprzętu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

715/OS/2015 05-05-2015 od 2015-05-05 do 2020-04-14 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R12  2,1720

160214R12  58,1455

200135R12  4,1880

200136R12  30,9120
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 906 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Morcinka 17, 43-417 Kaczyce  22 400,00365944623

Linia do produkcji RDF

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R12  763,3220

040222R12  35,7000

070213R12  220,4000

070280R12  159,5700

120105R12  214,9200

150101R12  234,9000

150102R12  129,3700

150106R12  1,6290

150203R12  8,0000

191204R12  1 608,0980

191210R12  63,5290
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 907 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Drzymały 14, 42-580 Wojkowice  6 500,00366249405

Instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.6233.44.2014.SS 31-07-2017 od 2017-07-31 do 2027-07-30 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  1 198,5200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 908 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Niepodległości 8A, 44-336 Jastrzębie-Zdrój  14 400,00366668510

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.III.6230.4.2011 31-03-2011 od 2011-03-31 do 2021-03-15 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

OŚ.III.6233.11.2012 06-07-2012 od 2012-07-06 do 2022-06-30 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R5  9 716,8700
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 909 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Armii Krajowej 1, 44-338 Jastrzębie-Zdrój  2 400,00366799241

Stacja Demontażu Pojazdów Wycofanych z 

Eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

243/OS/2014 15-10-2014 od 2014-10-15 do 2024-10-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS GO.7221.21.2017 14-11-2017 od 2017-11-14 do 2024-10-10 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  797,6310

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 910 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Armii Krajowej 1, 44-338 Jastrzębie-Zdrój  3 600,00366799241

Stacja Demontażu Pojazdów Wycofanych z 

Eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

243/OS/2014 15-10-2014 od 2014-10-15 do 2024-10-15 Marszałek Województwa Śląskiego

OS GO.7221.21.2017 14-11-2017 od 2017-11-14 do 2024-10-10 Marszałek Województwa Śląskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  983,3540

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 911 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Długosza 103, Kłobuck  1 000,00366974572

stacja demontżu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

CZ-OS-GO.7221.003.2015 22-09-2015 od 2015-09-22 do 2020-09-15 Marszałek Województwa Śląskiego

ROŚ.6233.13.2017.III 26-07-2017 od 2017-07-26 do 2027-07-26 STAROSTA KŁOBUCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  519,8160

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 912 Urządzenia do mielenia, Maszyny do 

wytłaczania wyrobów z tworzyw 

sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sztorcowa 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza  400,00367048531

Instalacja do przetwarzania odpadów z tworzyw 

sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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WER.6233.3.6.2017.Aw 10-05-2017 od 2017-05-10 do 2027-05-10 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

WER.6233.4.1.2017.AW 20-10-2017 od 2027-10-20 do 2027-10-20 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R3  1,8000

070213R3  48,6000

120105R3  9,6000

150102R3  26,0000

160119R3  26,2000

170203R3  9,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 913 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chorzowska 117, 41-605 ¦więtochłowice  350 000,00367212060

Instalacja do topienia ł±cznie ze stapianiem metali 

nieżelaznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1094/OS/2008 08-05-2008 od 2008-05-08 Marszałek Województwa ¦l±skiego

529/OS/2012 12-03-2012 od 2012-03-12 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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100504R4  47,0000

100511R4  105,0590

100811R4  0,1000

101003R4  21,7000

110501R4  751,3200

110502R4  5,5700

120103R4  38,8340

120104R4  447,8010

160118R4  24,7470

170401R4  0,9940

170402R4  57,5350

170404R4  3 297,0420

170406R4  0,0350

170407R4  74,5130

191002R4  30,0000

191203R4  556,7600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 914 mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Żywiecka 118, 43-300 Bielsko-Biała  210 000,00367533350

Instalacja do produkcji betonu komórkowego
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-OD.6221.10.2017.MM 20-07-2017 od 2017-07-20 do 2024-05-31 Prezydent Miasta Bielska-Białej

OS-OD.6221.21.2014.AB 30-05-2014 od 2014-06-01 do 2024-05-31 Prezydent Miasta Bielska-Białej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  5 649,1600

100182R5  12 287,4200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 915 Zakład mechanicznego 

przekształcania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mazańcowice 602, Jasienica  112,50368687977

Stanowicko recyklingu i odzysku

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.17.2018.PM1 30-08-2018 od 2018-08-30 do 2028-08-29 Starosta Bielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R3  30,0920
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 916 inna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leśniaka 164, Żywiec, 34-340  70,00370218494

Urzadzenie mechanizczne do oddzielania izolacji 

PCV od miedzi

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOS.6233.23.2014 17-10-2014 od 2014-10-17 do 2024-10-17 Starosta Żywiecki

WOŚ.6220.5.2015 29-07-2015 od 2015-07-29 do 2022-05-28 Starosta Żywiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120104R12  27,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 917 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 1 Maja 3C, 42-290 Blachownia  6 000,00380851864

Piece indukcyjne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2678/OS/2014 10-12-2014 od 2014-12-10 Marszałek Województwa Śląskiego

374/OS/2014 25-02-2014 od 2014-02-25 Marszałek Województwa Śląskiego

5227



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R4  34,2000

170405R4  585,9700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 918 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zagórska 159, 42-600 Tarnowskie Góry  790,00381229693

Linia do regranulacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1343/OS/2015 31-07-2015 od 2015-07-31 do 2020-07-20 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  143,6350

120105R3  94,2490

150102R3  16,3560

170203R3  53,3980

191204R3  6,9700
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 919 instalacja rozdrabniania i mielenia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Srebrna 67, 42-200 Częstochowa  300,00381714187

młynki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR-I.6221.5.2017 06-03-2018 od 2018-03-06 do 2028-03-06 Prezydent Miasta Częstochowa

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  20,8280

160306R12  0,5340

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 920 instalacja recyklingu poprzez obróbkę 

termiczną

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Srebrna 67, 42-200 Częstochowa  380,00381714187

Wtryskarki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR-I.6221.5.2017 06-03-2018 od 2018-03-06 do 2028-03-06 Prezydent Miasta Częstochowa

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191204R5  21,3620
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 921 przesiewacz

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Klasztorna , Kuźnia Raciborska,  200 000,00411112614

Przesiewacz mechaniczny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

120/17/SE 20-07-2017 od 2017-07-20 Starosta Raciborski

174/13/SE 02-09-2013 od 2013-09-02 do 2023-09-01 Starosta Raciborski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100908R5  80 000,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 922 Stacja demontarzu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gwarków , 43-143 Lędziny  1 300,00490064753

F.H.U.T SALTRANS Józef Salabura

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1138/OS/2014 22-12-2014 od 2014-12-22 do 2024-11-30 Marszałek Województwa Śląskiego

2468/OS/2014 03-12-2014 od 2014-12-03 do 2024-11-30 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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160104R12  179,7370

160106R12  71,3750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 923 Wytwórnia mas bitumicznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Koksownicza 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza  115 200,00490440038

WMB TITAN 3400

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.4.13.2014.AW 30-01-2015 od 2015-01-30 do 2025-01-30 Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R5  2 469,9500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 924

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rybnicka 125, Racibórz,  24 000,00492841416

Instalacja biologicznego przetwarzania frakcji 

organicznej z odpadów zmieszanych oraz 

selektywnie zbieranych odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

583/OS/2016 31-03-2016 od 2016-03-31 Marszałek Województwa Śląskiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212D8  23 820,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 925 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rybnicka 125, Racibórz,  47 000,00492841416

Instalacja IPPC - obróbka wstępna odpadów 

przeznaczonych do termicznego przekształcania 

(sortowanie odpadów)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

583/OS/2016 31-03-2016 od 2016-03-31 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  522,9000

150106R12  831,0000

160103R12  18,7000

200301R12  35 060,8000

200399R12  28,5000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 926

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rybnicka 125, Racibórz,  5 600,00492841416

Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów 

wielkogabarytowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

583/OS/2016 31-03-2016 od 2016-03-31 Marszałek Województwa Śląskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  1 891,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 927 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Klonowa 58, Lubliniec,  150 000,00519544043

Stacja uzdatniania stłuczki szklanej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6220.1.2.2017 02-06-2017 od 2017-06-22 do 2024-07-31 Starosta Lubliniecki

WOŚ.6220.1.3.2014 13-08-2014 od 2014-08-13 do 2024-07-31 Starosta Lubliniecki

WOŚ.6220.1.3.2016 06-05-2016 od 2016-05-06 do 2024-07-31 Starosta Lubliniecki

WOŚ.6220.1.8.2016 09-12-2016 od 2016-12-09 do 2024-07-31 Starosta Lubliniecki

WOŚ.6233.15.2014 30-07-2014 od 2014-07-30 do 2024-06-30 Starosta Lubliecki
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WOŚ.6233.15.2017 01-09-2017 od 2017-09-19 do 2024-07-31 Starosta Lubliniecki

WOŚ.6233.16.2014 13-08-2014 od 2014-08-13 do 2024-07-31 Starostwo Powiatowe w Lublińcu

WOŚ.6233.7.2017 02-06-2017 od 2017-06-22 do 2024-07-31 Starosta Lubliniecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150107R5  138 665,5700

191205R5  3 905,7600

200102R5  7 226,2300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 928 Instalacja produkcji cementu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Roździeńskiego 14, Dabrowa Górnicza,  300,00530515047

Zakład Ekocem - produkcja cementu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6221.21.2012.JP 09-04-2013 od 2013-04-09 do 2023-04-09 Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

WER.6233.4.22.2013 26-07-2013 od 2013-07-26 do 2023-07-26 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101399R5  29,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 929 Zakład mechanicznego przetwarznia 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MAGAZYNOWA 1, 42-530 DĄBROWA 

GÓRNICZA

 160 000,00530964012

Instalacja do odzysku stłuczki szklanej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6221.1.2017.JP 13-02-2017 od 2015-01-23 do 2025-01-23 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

WER.6221.14.2017.JP 24-01-2018 od 2018-01-24 do 2025-01-23 Dąbrowa Górnicza

WER.6221.20.2014.JP 23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-23 Prezydent Dąbrowy Górniczej

WER.6221.20.2014.JP 22-12-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-23 Prezydent Dąbrowy Górniczej

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101112R12  26 178,9000

150107R12  5 317,3000

160120R12  3 820,9000

160304R12  1 012,7000

200102R12  525,1000

101112R5  7 598,1000

160120R5  2 338,2000

170202R5  4 601,2000

191205R5  929,1000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 930 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul.  Legionów 37c, 42-600 Tarnowskie Góry  43 000,00531567750

Instalacja mechanicznego przetwarzania i separacji 

żużli

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZEO.6233.1.22.2014 12-09-2014 od 2014-09-12 do 2024-09-12 Urząd Miasta Bytomia

ZEO.6233.2.15.2014 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2024-12-31 Urząd Miasta Bytomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101003R5  17 528,2270

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 931

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szyb Franciszek 7, Zabrze, 41-803  30 000,00630782880

Mobilny granulator destruktu MBRG 2000

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

E/160-2012 22-11-2012 od 2012-11-22 do 2019-06-30 Prezydent Miasta Zabrze

E/69-2015 14-05-2015 od 2015-05-14 do 2025-04-30 Urząd Miasta Zabrze
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R14  1 521,1680

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 932 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. BUDOWLANYCH 7, 41-303 DĄBROWA 

GÓRNICZA

 12 000,00631536812

Młyn do mielenia odpadów (RAPID)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6221.5.2013.JP 19-04-2013 od 2013-04-19 do 2023-04-19 Prezydent M. Dąbrowa Górnicza

WER.6221.8.2016.JP 29-09-2016 od 2016-09-29 do 2026-09-29 Prezydent M. Dąbrowa Górnicza

WER.6233.14.2014.AW 02-02-2015 od 2015-02-02 do 2025-02-02 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

WER.6233.4.10.2012.AW 03-07-2012 od 2012-08-13 do 2022-08-13 Prezydent M. Dąbrowa Górnicza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120199R3  96,3440

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 933 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Roździeńskiego 17A, Dąbrowa Górnicza  80 480,00639835359

Sortownia odpadów selektywnie zbieranych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WER.6233.3.13.2017.AW 24-11-2017 od 2017-11-24 do 2023-09-04 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

WER.6233.4.13.2013.AW 03-09-2013 od 2013-09-03 do 2023-09-03 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6233.4.13.2013.AW 03-09-2013 od 2013-09-03 do 2023-09-03 Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

WER.6233.4.2013.AW 03-09-2013 od 2013-09-03 do 2023-09-03 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160117R12  0,4790

160118R12  0,2180

170402R12  2,3890

170405R12  425,1330

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 934 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych, zakład mechanicznego 

przetwarzania odp

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kokotek 31, 41-700 Ruda Śląska  120 000,00672031218

Linia do szkła opakowaniowego, linia do szkła float

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

23/2017 21-08-2017 od 2017-08-21 do 2025-01-29 Prezydent Miasta Ruda Śląska

3/2015 14-01-2015 od 2015-01-14 do 2025-01-13 Prezydent Miasta Ruda Śląska

38/2010 05-08-2010 od 2010-08-05 do 2018-11-30 Prezydent Miasta Ruda Śląska
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52/2015 15-12-2015 od 2015-12-15 do 2025-01-29 Prezydent Miasta Ruda Śląska

55/2012 21-11-2012 od 2012-11-21 do 2018-11-30 Prezydent M. Ruda Śląska

58/2009 09-12-2008 od 2008-12-09 do 2018-11-30 Prezydent M. Ruda Śląska

6/2015 30-01-2015 od 2015-01-30 do 2025-01-29 Prezydent Miasta Ruda Śląska

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101112R12  55 666,2800

101199R12  3 063,7100

101299R12  8 677,2500

170202R12  584,2200

160120R5  25 416,9400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 935 inne-silosy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wyczółkowskiego 109, 44-109 Gliwice  6 000,00672549211

Silosy o automatycznym i hermetycznym zabesp 

połączone z syst. podajników ślimakowych przy 

liniach technologicznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6230.1.30.2014 27-01-2015 od 2015-01-27 do 2025-01-15 Prezydent Miasta Gliwice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 936 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

,  452 000,00690369771

Mobilny agregat mieszający

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

KS-SR.6233.12.2017 22-09-2017 od 2017-09-22 do 2026-12-29 Prezydent Miasta Jaworzna

KS-SR.6233.25.2017 15-12-2017 od 2017-12-15 do 2026-12-29 Prezydent Miasta Jaworzna

OS-GO.7244.00041.2016 30-06-2016 od 2016-06-30 do 2018-07-22 Marszałek Województwa Śląsiego

OS-I.6233.27.2014.SS 28-07-2014 od 2014-07-28 do 2018-08-31 Prezydent Miasta Mysłowice

OS-I.6233.28.2014.MP 07-11-2016 od 2016-11-07 do 2018-07-22 Prezydent Miasta Mysłowice

OŚ-ŚR.6233.12.2016 22-03-2016 od 2016-03-22 do 2024-06-18 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6233.42.2016 29-12-2016 od 2016-12-29 do 2026-12-29 Prezydent Miasta Jaworzna

OŚ-ŚR.6233.8.2014 18-06-2014 od 2014-06-18 do 2024-06-18 Prezydent Miasta Jaworzna

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010412R5  94 100,9400

070180R5  17 112,6400

100101R5  25 334,9000

100102R5  24 335,8400
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100105R5  7 063,7600

100117R5  891,6800

100124R5  187 161,4200

100180R5  12 518,7900

100182R5  54 461,8400

190112R5  26 632,5800

190114R5  1 297,3600

191306R5  25,6400  17,4400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 937 Produkcja ceramiki budowlanej 

GNASZYN

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Tatrzańska 3, 42-200 Częstochowa  43 600,00770733953

Produkcja ceramiki budowlanej GNASZYN

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR-I.6223.13.2014 10-04-2015 od 2015-04-10 Prezydent  Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R5  12 974,2000

100102R5  10 391,9800

101299R5  1 670,7200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 938 Produkcja ceramiki budowlanej

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Tatrzańska 3, 42-200 Częstochowa  41 000,00770733953

Produkcja ceramiki budowlanej 

GNASZYN-BIOMASA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR-I.6223.13.2014 10-04-2015 od 2015-04-10 Prezydent  Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R3  7 753,6200

030305R3  278,7400  139,3700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 939 inny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mikołowska 31, Mysłowice,  13 140,00850351610

Linia do przetwarzania opakowań metali

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-6233.31.2016MP 10-01-2017 od 2017-01-10 do 2025-02-10 Prezydent Miasta Mysłowice

OS-I.6233.59.2014.AK 10-02-2015 od 2015-02-27 do 2025-02-10 Urząd Miasta Mysłowice
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150104R4  1 642,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 940 instalacja do przetwarzania odpadów 

innych niż niebezpieczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Składowa 4, Bytom  8 613,00871562746

instalacja do przetwarzania odpadów innych niż 

niebezpieczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ZEO.6233.17.2016 30-09-2016 od 2016-09-30 do 2026-09-30 Urząd Miasta Bytomia

ZEO.6233.17.2016 28-03-2017 od 2017-03-28 do 2026-09-30 Prezydent Miasta Bytom

ZEO.6233.17.2017 22-12-2017 od 2017-12-22 do 2026-09-30 Prezydent Miasta Bytom

ZEO.6233.7.2017 30-05-2017 od 2017-05-30 do 2027-05-30 Prezydent Miasta Bytom

ZEO.6233.7.2017 22-12-2017 od 2017-12-22 do 2027-05-30 Prezydent Miasta Bytom

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  1 129,8000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 941 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Karola Miarki , 44-237 Bełk  22 800,00890254116

Równoległy ciąg destruktu drogowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.10.2013 07-08-2013 od 2013-08-07 do 2023-08-06 Starosta Rybnicki

OŚ.7642-3/09 03-07-2009 od 2009-07-03 do 2019-07-02 Starostwo Powiatowe w Rybniku

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R5  12 947,7000

170302R5  1,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 942 Sortownia odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wyzwolenia , Siemianowice Śląskie,  65 000,00891042014

Sortownia odpadów opakowaniowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR-OS.6233.37.2013 30-07-2013 od 2013-07-30 do 2022-12-31 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

IR-OS.6233.47.2013 27-09-2013 od 2013-09-27 do 2022-12-31 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

RS.6233.16.2015 11-09-2015 od 2015-09-11 do 2022-12-31 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie
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RS.6233.22.2016 08-08-2016 od 2016-08-08 do 2022-12-31 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  363,1240

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 943 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wyzwolenia , Siemianowice Śląskie,  65 000,00891042014

Sortownia odpadów selektywnie zbieranych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

IR-OS.6233.37.2013 30-07-2013 od 2013-07-30 do 2022-12-31 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

IR-OS.6233.47.2013 27-09-2013 od 2013-09-27 do 2022-12-31 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

RS.6233.16.2015 11-09-2015 od 2015-09-11 do 2022-12-31 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

RS.6233.22.2016 08-08-2016 od 2016-08-08 do 2022-12-31 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308R12  25,8400

150101R12  1 934,9400

150102R12  3 404,6100

150103R12  66,8200

200101R12  2 218,6300
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 944 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Odlewników 25a,  400 000,00930450074

Instalacja do produkcji betonów i kruszyw (Węzeł 

betoniarski w Częstochowie)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR-IV.6233.47.2015 17-09-2015 od 2015-09-19 do 2020-08-31 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR-IV.6233.49.2011 18-10-2011 od 2011-10-18 do 2021-09-30 Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR-IV.6233.60.2013 02-09-2013 od 2013-09-02 do 2023-07-31 Prezydent Miasta Częstochowy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  83 383,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 945 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Podmiejska 119a, Rybnik,  200 000,00930450074

Urządzenie do produkcji mieszanek betonowych 

popiołowo- żużlowych do konstrukcji drogowych 

(Marini)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Ek-I.6233.2.2014 30-01-2014 od 2014-01-30 do 2024-01-29 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.26.2013 26-06-2013 od 2013-06-26 do 2023-06-25 Prezydent Miasta Rybnika
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Ek-I.6233.33.2013 15-07-2014 od 2014-07-15 do 2024-07-14 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.36.2014 13-11-2014 od 2014-11-13 do 2024-11-12 Prezydent Miasta Rybnika

Ek-I.6233.49.2014 23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-22 Prezydent Miasta Rybnika

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R5  47,5000

100102R5  9,8000

100124R5  2 517,0000

100182R5  3 186,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 946 Instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zofii Nałkowskiej 6, 41-922 Radzionków  35 000,00932036321

Mechaniczne przetwarzanie odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

CZ-OS-GO.7221.7221.037

.2015

30-01-2015 od 2015-01-30 do 2020-01-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.G.6233.2.2016 20-01-2016  do 2025-12-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.20.2015 15-04-2015 od 2015-05-07 do 2025-03-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

WŚR.III.6233.63.2014.JŻ 05-02-2015 od 2015-02-05 do 2025-02-05 Urząd Miasta Sosnowiec
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R4  0,2120

120199R4  43,5270

160116R4  3,5980

160117R4  3 697,0100

160118R4  100,0930

160216R4  133,8980

160304R4  1 180,1060

170407R4  111,4930

180101R4  0,0070

190102R4  0,4600

191202R4  5 210,8620

191203R4  115,1010

200140R4  510,1140

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 947 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zofii Nałkowskiej 6, 41-922 Radzionków  3 500,00932036321

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

5248



CZ-OS-GO.7221.7221.037

.2015

30-01-2015 od 2015-01-30 do 2020-01-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.G.6233.2.2016 20-01-2016  do 2025-12-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.20.2015 15-04-2015 od 2015-05-07 do 2025-03-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

WŚR.III.6233.63.2014.JŻ 05-02-2015 od 2015-02-05 do 2025-02-05 Urząd Miasta Sosnowiec

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  7,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 948 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zofii Nałkowskiej 6, 41-922 Radzionków  3 500,00932036321

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

CZ-OS-GO.7221.7221.037

.2015

30-01-2015 od 2015-01-30 do 2020-01-19 Marszałek Województwa Śląskiego

OŚR.G.6233.2.2016 20-01-2016  do 2025-12-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OŚR.G.6233.20.2015 15-04-2015 od 2015-05-07 do 2025-03-31 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

WŚR.III.6233.63.2014.JŻ 05-02-2015 od 2015-02-05 do 2025-02-05 Urząd Miasta Sosnowiec

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  256,2500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 949 Piec szklarski 2 szt.

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa 

Górnicza

 602 250,00970434546

Piec szklarski (w decyzji 72000)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1447/OS/2013 04-07-2013 od 2013-07-04 Marszałek Województwa Śląskiego

1448/OS/2013 04-07-2013 od 2013-07-04 Marszałek Województwa Śląskiego

1721/OS/2013 31-07-2013 od 2013-07-31 Marszałek Województwa Śląskiego

SR-326/2013 19-04-2013 od 2013-04-19 do 2023-04-15 Prezydent Miasta Gliwice

SR-860/2014 06-10-2014 od 2014-10-06 do 2023-04-15 Prezydent Miasta Gliwice

WER.6221.1.2018.JP 06-03-2018 od 2018-03-06 do 2026-05-23 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6221.4.2016.JP 23-05-2016 od 2016-05-23 do 2026-05-23 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

WER.6223.1.2014.OL 28-10-2014 od 2014-10-28 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

weR.6223.1.2014.OL 04-12-2014 od 2014-12-04 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

WER.6223.1.2017.OL 03-07-2018 od 2018-07-03 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6223.2.2014.OL 04-12-2014 od 2014-12-04 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

WER.6223.2.2014.OL 11-04-2018 od 2018-04-11 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6223.2.2015.OL 25-05-2016 od 2016-05-25 Prezydent M. Dąbrowa Górnicza

WER.6223.2.2015.OL 25-05-2016 od 2016-05-25 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.6223.2.2015.OL 02-10-2017 od 2017-10-02 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
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WER.6223.3.2014.OL 04-12-2014 od 2014-12-04 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

WER.6223.3.2014.OL 02-07-2018 od 2018-07-02 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WER.7639-1/06 18-01-2007 od 2007-01-18 Prezydent M. Dąbrowa Górnicza

WER.7639-1/06 03-06-2008 od 2008-06-03 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

WER.7639-2/08 03-06-2008 od 2008-06-03 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

WGK-ROW.6221.1.2017.

DW

06-03-2017 od 2017-03-06 do 2027-03-06 Prezydent Miasta Sosnowca

WŚiL.6220.0002.2016 29-03-2016 od 2016-03-29 do 2024-08-28 Starosta Będziński

WŚiL.6220.0006.2015 06-05-2015 od 2015-05-06 do 2024-08-28 Starosta Będziński

WŚiL.6220.0008.2014 29-08-2014 od 2014-08-29 do 2024-08-28 Starosta Będziński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101112R5  4 359,0020

191205R5  3 705,7000

b) Składowiska odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów górniczych ,,Kościelniok" 2717476311

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów ul. Krucza 18, 

43-251 Pawłowice

2

Gmina Pawłowice

Powiat Powiat pszczyński

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 271747631

Nip 6330005110

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Krucza 18, 

43-251 Pawłowice

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Pniówek

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 RAU-PP-507/80/83 30-09-1983 Wojewódzki Zarząd Urbanistyki i 

Architektury w Katowicach

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 XIV-512/1/84 24-07-1984 Okrgowy Urząd GórniczyPozwolenie na budowę

 14 ŚR-II-6626/31/D/02 31-01-2002 Wojewoda ŚląskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 22 1206/OS/2009 20-04-2009 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-12-2002

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 OS.GO.7241.16.2015 12-06-2015 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-12-2002

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 ŚR-II-6623/k/3/D/02/03 14-02-2003 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 25 RO-IV.6233.44.2014 20-04-2015 Starosta Raciborski obowiązuje od:

05-04-2015

obowiązuje do:

04-04-2025

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OŚ-II.6233.023.2016 01-12-2016 Prezydent Miasta Jastrzębia Zdroju obowiązuje od:

01-12-2016

obowiązuje do:

31-12-2018

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 ŚR-6620-22/37/04/3/05 04-04-2005 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

04-04-2005

obowiązuje do:

04-04-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.GO.7244.78.2013 28-11-2013 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

28-11-2013

obowiązuje do:

31-12-2016

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  27 870 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 33 160 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  1 210 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

warstwa odpadów poflotacyjnych

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
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Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

nie

nie

kolektory (materiał, średnica)

nie

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

rowy, rurociągi, osadniki, przepompowanie

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

134600 m3

I zbiornik WB - 2 poj. 89 600 m3, II zbiornik WB - 3 poj. 45 000 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  70,00

Ogrodzenie41 tak
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Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

nie

tak

tak

nie
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  54 700 000,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Skladowisko odpadów paleniskowych nr 2 w Gardawicach 2768549461

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Majakowskiego , 

Gardawice, 

43-186 

2

Gmina Orzesze

Powiat Powiat mikołowski

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 276854946

Nip 6321792812

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

Tauron Wytwarzanie S.A.
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ul. Promienna 51, 

43-603 Jaworzno

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GK.II/711/2/13/74 28-03-1974 Urząd Powiatowy TychyDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 GK.II/2/13/74 28-03-1974 Urząd Powiatowy TychyPozwolenie na budowę

 13 AA-VI/21/97 04-12-1997 Urząd WojewodzkiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 OS.-IV-8381/5/123/78 06-12-1978 Urząd WojewodzkiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 ŚR-II-6626/26 31-12-2003 Wojewoda ŚląskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 OS.GO.76365/25/10   nr 

3694/OS

01-09-2010 Marszalek Wojewodztwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR-II-6623/15/02/3/D/03 23-06-2003 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 7241.00002.2015 

665/OS/2015

30-03-2015 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 3694/OS/2010 01-09-2010 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 OS.GO.7628/12/08 28-02-2008 Marszalek Wojewodztwa Śląskiego obowiązuje od:

28-02-2008

obowiązuje do:

28-02-2018

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2387/OS/2014 20-11-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

20-11-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  3

Liczba kwater zamkniętych31
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Pojemność całkowita [m3]32  16 800 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 14 790 562,31

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  840 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

naturalna  warstwa izolacyjna.W utworach czwartorzędu występują nieciągłe warstwy glin natomiast w utworach 

trzeciorzędnych występuje ponad  20 metrowa  warstwa iłów.Dodatkowym zabezpieczeniem  wód podziemnych przed 

migracją zanieczyszczeń ze składowiska  jest 1,5 m warstwa emulgatu z mieszaniny popiołu i żużla tworząca szczelną 

warstwę izolującą

nie

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

nie

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

W wałach głównych składowiska wykonany jest drenaż odprowadzający wody drenażowe do rowu opaskowego.Rów 

opaskowy wykonany jest w przekroju trapezowym wyłożony zelbetowymi łupinami prefabrykowanymi.Calkjowita długość 

rowu wynosi 4042 m a głębokość 1,2 m.Do rowu opaskowego odprowadzane są wody drenażowe,wody opadowe oraz wody 

z odwodnienia terenu.

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej nie
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wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Wody z rowu opasowego wykorzystywane są w zależności od zapotrzebowania do:zraszaczy stacjonarnych usytuowanych 

w kwaterze nr 1 do nawadniania wyrobiska utrzymanego w stałe gotowości oraz do zbiornika wyrównawczego do obiegu 

hydrotransportu mieszanki popiołowo-żużlowej.Nadmiar wód infiltracyjnych  odprowadzany jest przelewqem poprzez punkt 

pomiarowy ścieków do rzeki Gostynki.

nie

Część wód 

infiltracyjnych jest 

kierowana do 

oczyszczalni ścieków 

przemyslowo-deszczo

wych

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych
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rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  8 770 451,29

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Długosza 27, 

42-580 Wojkowice

2

Gmina Wojkowice

Powiat Powiat będziński

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 276070475

Nip 6252027473

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Długosza 27, 

42-580 Wojkowice

RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 WAiG-7331/44/2004 13-10-2004 Burmistrz Miasta WojkowiceDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 WAiNB/7332/1/96 22-01-1996 Urząd Miasta WojkowiceDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 WBiA.7351-178/06 08-03-2006 Starosta BędzińskiPozwolenie na budowę

 12 WAiNBi/7351/34/96 18-09-1996 Burmistrz Miasta WojkowicePozwolenie na budowę

 13 PINB.Wojkowice.7114-0

7

23-05-2007 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Będzinie

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 13 PINB.Wojkowice.7114-4/

09

26-08-2009 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Będzinie

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 WOŚ-7630/1/1/02 20-02-2002 Starostwo Powiatowe w BędzinieDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 ŚR.II.6626/25/03 31-12-2003 Wojewoda Śląski wyznaczony rok dostosowania:

2006

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 21 3702/OS/11 09-12-2011 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2012

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

31-10-2011

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 22 2825/OS/2014 22-12-2014 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2015

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

30-09-2014

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 3404/OS/09 16-10-2009 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 2822/OS/2014 22-12-2014 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 2313/OS/10 11-06-2010 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 267/OS/08 14-05-2008 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR-6623/3/07 09-02-2007 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR-II-6623/31/2/03 30-12-2003 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR-II-6623/3/1/07 20-07-2007 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 WOŚ-7644/O/23/02 09-05-2002 Starosta Będziński obowiązuje od:

09-05-2002

obowiązuje do:

09-05-2012

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 26 516/OS/09 20-02-2009 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

20-02-2009

obowiązuje do:

27-03-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 1844/OS/11 22-06-2011 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

22-06-2011

obowiązuje do:

27-03-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 1553/OS/08 25-06-2008 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

25-06-2008

obowiązuje do:

27-03-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2449/OS/2012 27-03-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

31-07-2012

obowiązuje do:

27-03-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 3407/OS/09 16-10-2009 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

16-10-2009

obowiązuje do:

27-03-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-II-6618/15/05/26/07 28-03-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

28-03-2007

obowiązuje do:

27-03-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2312/OS/10 11-06-2010 2312/OS/10 obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

27-03-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-H-6618/15/35/07 12-07-2007 Wojewoda Śląśki obowiązuje od:

12-07-2007

obowiązuje do:

27-03-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2974/OS/2010 15-07-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

15-07-2010

obowiązuje do:

27-03-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1
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Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  262 700,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 262 700,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  29 055,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Utwory triasu dolnego: w partii zachodniej wapienie marglisto dolomityczne miąższość 8-10m, współczynnik filtracji 10-6 

m/s, w partii wschodniej łukowo piaskowe utwory niższego pstrego piaskowca, miąższość ok. 5m, współczynnik filtracji 

10-8 m/s.

Mata hydroizolacyjna "BENTOMAT" (gramatura 3000 g/m2, współczynnik filtracji 4,5x10-11 m/s), folia PEHD gładka (dno) i 

teksturowana (skarpy) o grubości 2 mm.

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geowłóknina "LENTEX" typ 131 o gramaturze 250 g/m2

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

drenaż wód odciekowych ułożonych na dnie w warstwie filtracyjnej z piasku grubego o miąższości 0,5m i współczynniku 

filtracji 1x10-4 m/s.

Rury grubościenne PEHD, zbieracze fi 150 mm i sączki fi 100 mm

kolektory (materiał, średnica)

zbieracze i sączki ułozone ze spadkiem 2%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

otwarty zbiornik o pojemności 1700 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej nie
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wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak, do powierzchniowego zraszania złoża odpadów

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  20,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Ziemia, gruz, minerały, kruszywo mineralne.

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

nie

nie
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wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  250 015,61

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Grenadierów 21, 

41-216 Sosnowiec

2

Gmina M. Sosnowiec

Powiat Powiat m.Sosnowiec

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 241491646

Nip 6443450604

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. GRENADIERÓW 21, 

41-216 SOSNOWIEC

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 201/11 30-03-2011 Prezydent Miasta SosnowcaPozwolenie na budowę

 13 119/2012 03-08-2012 PINB w SosnowcuPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 1742/OS/2014 05-09-2014 Marszałek Wojeówdztwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 Nr 2747/OS/2018 04-09-2018 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 NR 2467/OS/2018 13-08-2018 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 25 1069/OS/2014 03-06-2014 Marszałek Wojeówdztwa Śląskiego obowiązuje od:

03-06-2014

obowiązuje do:

09-07-2022

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 1971/OS/2012 09-07-2012 Marszałek Wojeówdztwa Śląskiego obowiązuje od:

09-07-2012

obowiązuje do:

09-07-2022

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 1069/OS/2014 03-06-2014 Marszałek Wojeówdztwa Śląskiego obowiązuje od:

03-06-2014

obowiązuje do:

09-07-2022

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 1971/OS/2012 09-07-2012 Marszałek Wojeówdztwa Śląskiego obowiązuje od:

09-07-2012

obowiązuje do:

09-07-2022

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  580 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 452 180,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  12 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Piasek filtracyjny na dnie 0,5 m, na skarpach 0,25 m.

Bentomata o zawartości bentonitu sodowego 5 kg/m2.

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Wykładzina HDPE o grubości 2,0 mm, geowłóknina gramatury 400 g/m2.

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
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Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Żwir, geowłóknina.

fi 200 PCV.

kolektory (materiał, średnica)

1,7 - 2,0 %.

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Nie

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

1 100

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Nie

nie

tak

Nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  50,00

Ogrodzenie41 tak
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Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Warstwa interna

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  564,4200 warstwy izolacyjne/drogi technologiczne

Gruz ceglany170102  349,7800 drogi technologiczne

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  3 547,6400 warstwy izolacyjne

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  6 152,9700 drogi technologiczne

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  1 035,0200 warstwy izolacyjne/drogi technologiczne

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  315 671,68

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  93,6800

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  1 605,0600

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  103,8400
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Inne niewymienione odpady190599  10 780,8000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  20 480,8400

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  797,8200

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Aleja Jana Pawła II 10, 

41-902 Bytom

2

Gmina M. Bytom

Powiat Powiat m.Bytom

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 146903306

Nip 5252566554

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. RYBNICKA 6, 

43-200 PSZCZYNA

SG SYNERGIA Sp. z o.o. S.K.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 AAP.II-7334/0/386/97 15-12-1997 Prezyden m. BytomDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 11 AAP.73310-59/08 30-01-2009 Prezydent m. BytomDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)
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 12 AAB.7351/259/98 16-11-1998 Prezydent m. BytomPozwolenie na budowę

 12 AAB.7353-580/09 14-10-2009 Prezydent m. BytomPozwolenie na budowę

 13 AAB.III-7351/259/2000 28-02-2000 Prezydent m. BytomPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB.IV-7358/36/2011 22-06-2011 PINB BytomPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 AAB.7355/9/2003 29-01-2003 Prezydent m.BytomPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 752/OS/2017 08-03-2017 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 3852/OS/2017 22-11-2017 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 ŚR-II-6618/29/06/4/07 07-05-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

07-05-2007

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 PZ 876/OS/2017 16-03-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 PZ 1467/OS/2011 20-05-2011 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 PZ 2493/OS/2014 27-11-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 3341/OS/2017 02-10-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 PZ 2169/OS/2012 02-08-2012 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 PZ 194/OS/10 18-01-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 PZ 2319/OS/2016 26-09-2016 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

5273



Dane techniczne

29 Liczba kwater  4

Liczba kwater eksploatowanych30  3

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  1 415 150,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 989 378,80

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  74 007,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

warstwa infiltracyjna piasku o grub. 0,40 m, humus o grub. 0,15 m, + obsiew trawą

warstwa mineralna o grub. 0,4 m Bentomat, geowłóknina o gramaturze 400 g/m2, geowłóknina o gramaturze  800 g/m2, 

warstwa mineralna o współczynniku przepuszczalności k<=10 -9 m/s, o grubości 0,50 m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

folia PEHD grubości 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

piasek

-

kolektory (materiał, średnica)

-

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

nie

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
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Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

nie

wstępne 

napowietrzanie w 

zbiorniku 

przepływowym, przed 

skierowaniem do 

kanalizacji miejskiej

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  5,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

nie dotyczy

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych
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rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 277,5400 R5
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Gruz ceglany170102  285,7000 R5

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  3 577,9000 R5

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  16 176,7130 R3

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  3 416,8400 R3

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  911,6200 R5

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  887 500,79

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  15 043,0400

Inne niewymienione odpady190599  17 797,3200

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  9 325,7000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  9 753,4800

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  16,3000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  110,2100  2,6400

Nazwa składowiska odpadów Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.1

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów ul. Rybnicka , 

44-100 Gliwice

2

Gmina M. Gliwice

Powiat Powiat m.Gliwice

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 278165760

Nip 6312397074

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Zwycięstwa 36, 

44-100 Gliwice

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 AU-7332/112/96 01-04-1996 Prezydent Miasta GliwiceDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AB-73530/28/2009 06-08-2009 Prezydent Miasta GliwicePozwolenie na budowę

 12 AB--73531/4/2010 08-06-2010 Prezydent Miasta GliwicePozwolenie na budowę

 12 AU-7351/1015/97 10-12-1997 Prezydent Miasta GliwicePozwolenie na budowę

 13 NR PNB-7355/61/10 06-12-2010 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego Miasta Gliwice

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 NR 1806/OS/2017 22-05-2017 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 2044/OS/2015 19-11-2015 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 1942/OS/2012 30-05-2012 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

30-05-2012

obowiązuje do:

25-10-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 ŚR-II-6618/33/06/11/07 25-10-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

25-10-2007

obowiązuje do:

25-10-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2751/OS/2014 04-12-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

04-12-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-II-6618/33/06/18/07 31-12-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

31-12-2007

obowiązuje do:

25-10-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 4808/OS/10 16-11-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

16-11-2010

obowiązuje do:

25-10-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 1025/OS/2013 07-05-2013 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

07-05-2013

obowiązuje do:

25-10-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2286/OS/2010 10-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

10-06-2010

obowiązuje do:

25-10-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  4

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  1 885 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 1 050 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  15,20

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)
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glina (15-30m), wsp. filtracji k (od 1,0*10(-6) do 1,0*10(-9)) m/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Wykładzina HDPE o gr. 2 mm wsp. filtracji k <1,0*10(-9) m/s

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

warstwa piasku o gr. 0,4 m wsp. filtracji k 1,0*10(-4) m/s

Odcieki zbierane są systemem przewodów drenażowych składających się ze zbieraczy i sączków. Zbieracze wykonane są 

z rur Pe- deposil częściowo sączących &#216; 200 i &#216; 100. Sączki wykonane z rur Pe - deposil &#216; 50

kolektory (materiał, średnica)

Dno składowiska uformowane jest ze spadkiem 3 %

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

zbiornik retencyjny 300 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Zraszanie złoża skladowanych odpadów, nawadnianie nieczynnego starego składowiska

tak

nie

W zbiorniku 

retencyjnym znajduje 

sie strumienica 

napowietrzajaca, której 

zadaniem jest 

utrzymanie odcieków 

w stanie świeżym oraz 

przeciwdzialanie 

procesowi fermentacji.

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne nie
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konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

tak

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

Zużyte opony160103  892,8100 zabezpieczenie skarp obwałowań nowo wybudowanej kwatery

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  5,2900 wykonywanie warstw izolacyjnych odpadów

Gruz ceglany170102  1,7100 wykonywanie warstw izolacyjnych odpadów

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  12 270,3700 wykonywanie warstw izolacyjnych odpadów

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  650,0000 wykonywanie warstw izolacyjnych odpadów
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Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  11,4200 wykonywanie warstw izolacyjnych odpadów

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  3 729,5000 wykonywanie bieżącej okrywy rekultywacyjnej

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  22,7700 wykonywanie warstw izolacyjnych odpadów

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  1 058 000,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  0,8400

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 

02 02

150203  78,8500

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  1,3800

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 

spożycia

160380  5 246,7600

Szkło170202  15,5400

Tworzywa sztuczne170203  279,3600

Odpadowa papa170380  1 006,7700

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  264,6500

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  4 311,4900

Inne niewymienione odpady190599  19 654,0700

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  16 808,0000
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  25 706,0100

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  5 014,5100

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  163,8800

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  1 126,8200

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów przemysłowych Lipówka1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Koksownicza 8, 

42-253 Dąbrowa Górnicza

2

Gmina M. Dąbrowa Górnicza

Powiat Powiat m.Dąbrowa Górnicza

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 277839653 00023

Nip 6342463083

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Al. J. Piłsudskiego 92, 

41-308 Dąbrowa Górnicza

ArcerolMittal Poland S.A. Odział w Dąbrowie Górniczej

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 UA.II.8381/6370/85/347/

819

28-03-1985 Wydz Urbanistyki i Architektury 

Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 

Górniczej

Pozwolenie na budowę

5284



 12 UA.II.8381/496/87/88 25-01-1988 Wydz Urbanistyki i Architektury 

Nadzoru Budowlanego UM w Dąbr 

Górnicz

Pozwolenie na budowę

 14 53/T/02 26-06-2002 Wojewoda ŚląskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 17 ŚR.II.6626/52/02/1/03 30-12-2003 Wojewoda Śląski wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 21 197/OS/2013 17-01-2013 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2017

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-01-2006

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 195/OS/2013 18-01-2013 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2017

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-01-2006

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 OS.GO.76366/1/10 20-04-2010 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2017

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-01-2006

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 1481/OS/2014 30-07-2014 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2013

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-01-2006

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 1199/OS/2015 22-12-2015 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2013

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-01-2006

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 2122/OS/2015 09-12-2015 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2013

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-01-2006

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach
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 21 OS.GO.76366/4/2/08 05-12-2008 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2017

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-01-2006

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 2093/OS/2014 22-10-2014 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2020

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-01-2006

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 OS.GO.7241.00042.201

3

17-10-2013 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  4 200 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 1 354 797,28

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  245 108,00

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)
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kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  7 000,00

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak
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Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

nie

nie

nie

nie
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Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  8 793 979,60

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonym sektorem III dla skład. odpadów zaw. azbest1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Szybowa 44, 

44-195 Knurów

2

Gmina Knurów

Powiat Powiat gliwicki

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 270532443

Nip 6310000078

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Szpitalna 7, 

44-194 Knurów

PPHU KOMART Sp. z  o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne
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 11 Plan Przestrzennego 

Zagospodarowania Uchwały Rady

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 1"Z"96 12-01-1996 Urząd Miasta KnurówPozwolenie na budowę

 12 WA-7651/98Kn./2001 17-12-2001 Starosta GliwickiPozwolenie na budowę

 13 38/Kn./09 25-02-2009 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego Powiatu Gliwickiego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 WA-7353/8Kn./2001 11-04-2001 Starosta GliwickiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB-7353/60/Kn./06 11-09-2006 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego Gliwice

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 UAiNB-73510/1/96-97 16-07-1997 Urząd Miejski KnurówPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 01-06-2002Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 2629/OS/2016 18-10-2016 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 4012/OS/2017 30-11-2017 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 4013/OS/2017 30-11-2017 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 658/OS/2016 11-04-2016 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 413/OS/2017 27-12-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

27-12-2017

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 Nr 572/OS/2010 23-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

23-06-2010

obowiązuje do:

14-07-2016

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 ŚR-III-6618/PZ/43/18/06 14-07-2006 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

14-07-2006

obowiązuje do:

14-07-2016

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 4012/OS/2017 30-11-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

30-11-2017

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 Nr 2228/OS/2010 09-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

09-06-2010

obowiązuje do:

14-07-2016

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 ŚR-II-6618/4333/1/07 30-03-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

30-03-2007

obowiązuje do:

14-07-2016

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 632/OS/2016 29-02-2016 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

29-02-2016

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 Nr 2250/OS/08 12-08-2008 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

12-08-2008

obowiązuje do:

14-07-2016

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 2629/OS/2016 18-10-2016 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

18-10-2016

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 WOŚ.6233.00015.2016 16-12-2016 Starosta Gliwicki obowiązuje od:

16-12-2016

obowiązuje do:

15-12-2026

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 2750/OS/2014 26-11-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

26-11-2014

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 4013/OS/2017 30-11-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

30-11-2017

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 Nr 1867/OS/09 10-06-2009 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

10-06-2009

obowiązuje do:

14-07-2016

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 ŚR-II-6618/43/06/33/4/07 30-08-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

30-08-2007

obowiązuje do:

14-07-2016

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 658/OS/2016 11-04-2016 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

11-04-2016

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 Nr 1867/OS/09 10-06-2009 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

10-06-2009

obowiązuje do:

14-07-2016

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-III-6618/PZ/43/18/06 14-07-2006 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

14-07-2006

obowiązuje do:

14-07-2016

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 413/OS/2017 27-12-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

27-12-2017

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-II-6618/43/06/33/4/07 30-08-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

30-08-2007

obowiązuje do:

14-07-2016

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 Nr 2228/OS/2010 09-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

09-06-2010

obowiązuje do:

14-07-2016

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-II-6618/4333/1/07 30-03-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

30-03-2007

obowiązuje do:

14-07-2016

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2250/OS/08 12-08-2008 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

12-08-2008

obowiązuje do:

14-07-2016

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 632/OS/2016 29-02-2016 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

29-02-2016

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 Nt 572/OS/2010 23-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

23-06-2010

obowiązuje do:

14-07-2016

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne
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29 Liczba kwater  4

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  3 782 732,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 2 493 144,44

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  284 388,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

 50 cm, współczynnik filtracji 9E-9 m/s

folia PEHD skarpa 2,5 mm, folia PEHD 2,0 mm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

geowłóknina o gęstości 800

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

żwir o grubości 40 cm

Fi 200 i fi 100

kolektory (materiał, średnica)

3%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

brak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

3500

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej nie
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wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nawilżanie odpadów, zatłacznie do części zrekultywowanej

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  1,50

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)100101

Inne niewymienione odpady101299
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Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny200199

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  13,3400 warstwy izolacyjne, skarpy

Inne niewymienione odpady101299  3 540,0000 warstwy izolacyjne

Zużyte opony160103  63,8400 skarpy, obwałowania

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4 450,0000 warstwy izolacyjne, skarpy, drogi, obwałowania
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Gruz ceglany170102  20,0400 warstwy izolacyjne, skarpy, drogi, obwałowania

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  4 970,0000 warstwy izolacyjne, skarpy, drogi, obwałowania

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  0,9600 skarpy, obwałowania

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  4 710,3600 warstwy izolacyjne, skarpy, drogi

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  5 482,9000 warstwy izolacyjne, skarpy, obwałowania

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  7 954,5400 R3 - prace pielęgnacyjne

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  4 432,0000 okrywa rekultywacyjna

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  554,5400 skarpy

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  6 443,1800 warstwy izolacyjne

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  2 039 055,44

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady030199  6,3200

Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)040101  212,8200

Odpady z wapnienia040102  2 102,3200

Brzeczka garbująca zawierająca chrom040104  2,3400

Brzeczka garbująca niezawierająca chromu040105  0,2600
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Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040106  1 129,4800  337,5200

Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040107  2 875,1200  954,1200

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  448,1800

Odpady z polerowania i wykańczania040109  35,5000

Inne niewymienione odpady040199  1 043,5000

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  0,3600

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  94,3200

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  0,9000

Inne niewymienione odpady070299  53,7600

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego101103  586,4400

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 12 09

101210  156,1200

Inne niewymienione odpady101299  5 418,1400

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  1,5200

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  11,0800

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20120121  0,3400

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 

02 02

150203  5,9600

Inne niewymienione elementy160122  13,9000

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,2600

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  218,4800
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Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  6,3400

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01168202  4,6400

Inne niewymienione odpady170182  23,0000

Szkło170202  7,0800

Tworzywa sztuczne170203  50,3200

Odpadowa papa170380  575,9000

Materiały izolacyjne zawierające azbest170601  134,9200

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  546,8600

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest170605  6 255,5400

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  4 947,4200

Skratki190801  732,9400

Zawartość piaskowników190802  238,7400

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  749,1000  286,3800

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190905  2,4000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  28 895,2400

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  627,0200

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  48,2800

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304  26,0600  26,0600
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Cofinco Poland Sp. z o.o. z wydzieloną kwaterą na odpady 

azbesto

1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Dębina 36, 

Jastrzębie Zdroj, 

44-335 Jastrzebie  Zdrój

2

Gmina M. Jastrzębie-Zdrój

Powiat Powiat m.Jastrzębie-Zdrój

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 271295442

Nip 6340136003

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Graniczna 29, 

40-956 Katowice

COFINCO POLAND Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 Ar.7353-181/10 08-07-2010 Prezydent Jastrzebia ZdrojuPozwolenie na budowę

 12 Ar.-7353/77/03 22-12-2003 Prezydent Jastrzebia ZdrojuPozwolenie na budowę

 12 Ar.-73511/102/99 24-09-1999 Prezydent Jastrzębia ZdrojuPozwolenie na budowę

 12 Ar.6740.304.2015 17-09-2015 Prezydent Miasta Jastrzębia ZdrojuPozwolenie na budowę

 13 405/54/11 nr 67/11 18-07-2011 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowalnego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 405/44/06 nr 178/07 13-09-2007 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 13 405/203/2013 nr 117/13 29-11-2013 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowalnego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 405/44/06 nr 61/10 01-06-2010 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 40/271/12 nr 2/13 08-01-2013 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowalnego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 405/44/06 nr 123/09 07-07-2009 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 405.203.2015 13-10-2015 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowalnego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 405.111.2015 12-05-2015 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowalnego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 405.101.2016 nr 28 17-06-2016 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 405/44/06 nr 123/08 10-07-2008 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 405/44/06 nr 116/10 27-10-2010 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 405/4406 18-09-2006 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 405.211.2018 nr 68 13-11-2018 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 405.134.2017 nr 37 20-06-2017 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 405.232.2017 nr 58 06-11-2017 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 405/44/06 nr 21/09 30-01-2009 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 405.93.2018 nr 25 28-05-2018 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 405.201.2016 nr 60 30-11-2016 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 405.282.2014 nr125 30-12-2014 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowalnego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 405.159.2018 nr 51 07-09-2018 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 13 405.108.2014 nr33 15-05-2014 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowalnego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 405/44/06 nr 174/09 19-10-2009 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚ.I.7617-8/02 11-02-2002 Prezydent Jastrzębia ZdrojuDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 BB.OS.GO.7241.4.2015 28-04-2015 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-02-2014

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 BB.OS.GO.7241.00005.

2016

22-12-2016 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-02-2016

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 OS.GO.76366/2/09 02-01-2009 Marszałek Wojewodztwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2009

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

31-10-2006

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 OS.GO.76365/2/10 01-06-2010 Marszalek Wojewodztwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 BB-OS.GO.KW-00080/1

6

07-07-2016 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.GO.7222/8/3/11 28-04-2011 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.GO.76365/4/09 03-03-2009 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR-II-6623/6/06 13-06-2007 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 BB-OS.GO.KW-00027/1

6

11-02-2016 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.GO.76365/4/08 24-04-2008 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR.II.6623/6/06 20-06-2006 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 25 OS.PZ.7222.0035.2013 17-02-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

17-02-2014

obowiązuje do:

19-05-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 OS.KW-00501/16 14-07-2016 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO.7628/31/08 08-07-2008 Zarząd Województwa Śląskiego obowiązuje od:

08-07-2008

obowiązuje do:

18-05-2016

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.PZ.7222.0035.2013 17-02-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

17-02-2014

obowiązuje do:

19-05-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO.7222/8/3/11 16-05-2011 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

16-05-2011

obowiązuje do:

19-05-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.PZ.7222.00191.2014 26-11-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

26-11-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO.7628/15/09 03-03-2009 Marszalek Wojewodztwa Śląskiego obowiązuje od:

03-03-2009

obowiązuje do:

18-05-2016

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-III-6618/PZ/74/05/8/0

6

18-05-2006 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

18-05-2006

obowiązuje do:

18-05-2016

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  28

Liczba kwater eksploatowanych30  13

Liczba kwater zamkniętych31  15

Pojemność całkowita [m3]32  6 880 000,00
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Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 3 805 857,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  540 100,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

glina 0,6 m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

folia HDPE 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,5m

fi 110, fi160 HDPE

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202
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Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa 

produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  68,9800 rekultywacja sektora IV kwatery 1-4

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  637,7600 rekultywacja sektoraIv kwatery 1-4

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  9 089,5400 warstwa przesypowa, budowa skarp w tym obwałowań i 

kształtowanie korony składowiska

Gruz ceglany170102  10 387,0800 warstwa przesypowa, budowa skarp w tym obwałowań i 

kształtowanie korony składowiska
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Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  2 107,8400 warstwa przesypowa, budowa skarp w tym obwałowań i 

kształtowanie korony składowiska

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  7 591,6800 warstwa przesypowa, budowa skarp w tym obwałowań i 

kształtowanie korony składowiska

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180  712,4600 budowa skarp, obwałowań i kształtowanie korony skarp

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  4 888,1800 warstwa przesypowa-izolacyjna

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  3 492,9400 rekultywacja sektora IV kwatery 1-4

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  11 163,4400 rekultywacja sektora IV kwatery 1-4

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  197,3200 rekultywacja sektora IV kwatery 1-4

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  71 017,0400 budowa skarp, obwałowań i kształtowanie korony skład

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  5 210,1200 rekultywacja sektora IV kwatery 1-4

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  738,1400 warstwa przesypowa-izolacyjna

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  2 667 113,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  324,6400

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  23,3600

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180  5,1000

Odpadowa papa170380  1 318,6600

5306



Materiały konstrukcyjne zawierające azbest170605  40,0200

Inne niewymienione odpady190599  16 728,2600

Skratki190801  801,0200

Zawartość piaskowników190802  240,9800

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  95,6400  86,0800

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03191004  167 896,7600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  63 188,8400

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  1 348,7000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  10,6800  7,4700

Odpady wielkogabarytowe200307  12 129,5000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko gipsu z neutralizacji elektrolitu1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Siemianowicka 98, 

41-902 Bytom

2

Gmina M. Bytom

Powiat Powiat m.Bytom

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 270647152

Nip 6260003139

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Harcerska 23, 

41-946 Piekary Śląskie

Orzeł Biały S.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 AA.II.7334/0/48/95;AA.II.

7332.

21-03-1995 Prezydent Miasta BytomiaDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AAN.III-7351/667/95 20-12-1995 Prezydent Miasta BytomiaPozwolenie na budowę

 13 AAN-7351/66798 30-07-1998 Prezydent Miasta BytomiaPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 ŚR-II-6626/24/D/02 01-02-2002 Wojewoda ŚląskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 ŚR-6626/24/02/1/D/03 10-12-2003 Wojewoda Śląski wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 2028/OS2014 13-10-2014 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 1942/OS/2014 30-09-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

30-09-2024

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 2029/OS2014 13-10-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

13-10-2014

obowiązuje do:

13-10-2024

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 2029/OS/2014 13-10-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

13-10-2014

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31  0
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Pojemność całkowita [m3]32  21 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 3 548,77

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  7 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

warstwa odpadów poflotacyjnych 200 cm, 3,4E-7 m/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

folia polietylenowa; gr. 0,2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie
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oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

nie

tak

tak

tak

tak
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wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

tak

nie

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  3 379,79

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Kwatera nr 4,5,6 składowiska odpadów paleniskowych nr 1 GOSTYŃ 2768549461

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Wyzwolenia , 

Gostyn, 

2
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Gmina Łaziska Górne

Powiat Powiat mikołowski

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 276854946

Nip 6321792812

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Prpmienna 51, 

43-603 Jaworzno

Tauron Wytwarzanie S.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 14 ŚR-II-6626/26/02/2/D/03 30-12-2003 Wojewoda ŚląskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 7241.00042.2014 

666/OS/2015

30-03-2015 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.GO.76365/11/08 dec 

nr 2323/

25-08-2008 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.GO.KW-00176/10 14-06-2010 Marszalejk Wojewodztwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 ŚR-II6618/47/5/07 09-11-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

09-11-2007

obowiązuje do:

09-11-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2386/OS/2014 20-11-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

20-11-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  3
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Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  99 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 82 588,53

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  21 800,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Naturalna warstwa izolacyjna.Profil geologiczny podloża całego skladowiska stanowia utwory karbonu i zalegajace 

bezposrednio na nich utwory trzeciorzedu i czwartorzedu.Utwory czwartorzędu reprezentowane są przez osady lodowcowe 

wyksztalcone w postaci nieprzepuszczalnej warstwy glin zwalowych wyklsztalconych w dwóch warstwach o miąższości 

0,6-1,6m i 3-7 m oraz osady wodno-lodowcowe i rzeczno-zastoiskowe zalegające na tych glinach.Najciensza warstwa glin w 

utworach czwartorzędowych pod skladowiskiem wynosi1,0m.

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

W walach głównych składowiska wykonany jest drenaż odprowadzający wody drenażowe do rowu opaskowego.Nadmiar 

wód drenażowych odprowadzany jest przelewem poprzez punkt pomiarowy ścieków do rzeki Gostynki.

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
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Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

nie

nie
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wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  104 887,56

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Osady z dekarbonizacji wody190903  3 585,3200
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko ziemi i gruzu1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Frysztacka , 

43-400 Cieszyn

2

Gmina Cieszyn

Powiat Powiat cieszyński

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 072796313

Nip 5482349814

Typ składowiska składowisko odpadów obojętnych

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Liburnia 4, 

43-400 Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 106/97 14-05-1997 Burmistrz Miasta CieszynDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 24/97 27-01-1997 Burmistrz Miasta CieszynDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 WB.7353-P/277 16-05-2001 Starosta CieszyńskiPozwolenie na budowę

 14 WS.7630-2/02/Od 23-04-2002 Starosta CieszyńskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej
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 22 78/OS/2013 10-01-2013 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

30-11-2018

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 2107/OS/2016 12-09-2016 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 WS.7644-122/03/04/Od 05-03-2004 Starosta CieszyńskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 WS.7644-Od/102/05 08-11-2005 Starosta CieszyńskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 24 obowiązuje od:

05-03-2004

obowiązuje do:

04-09-2004

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji składowiska była 

czasowa?

 25 WS.7644-Od/16/15 23-03-2005 Starosta Cieszyński obowiązuje od:

23-03-2005

obowiązuje do:

22-03-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  25 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 27 818,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  8 473,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Piasek i żwir 1-3 m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)
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izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak
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szerokość pasa [m]  50,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

nie
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  30,0000 Kształtowanie bryły

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  40,0000 Kształtowanie bryły

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  163,0000 Okrywa rekult.

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  259,5000 Okrywa rekult.

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów w Ogrodzieńcu 3660748451

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Bzowska , 

42-440 Ogrodzieniec

2

Gmina Ogrodzieniec - miasto

Powiat Powiat zawierciański

3

4
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Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 366074845

Nip 6492307456

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Plac Wolności 42, 

42-440 Ogrodzieniec

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIEŃCU

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 13 A-7351/815/94 21-07-1994 Urząd Rejonowy ZawierciePozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 RO-VII/765/6/02 28-01-2002 Starostwo Powiatowe w ZawierciuDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 22 ŚR-II-6627/6/05 19-12-2005 Wojewoda Śląski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  3

Pojemność całkowita [m3]32  61 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 130 468,10

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  15 000,00

35 Uszczelnienie tak
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naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana 2 mm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Zb.9,75 m3, kręgi betonowe, Zb. metalowy, 10,76 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

tak

nie
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odzysk energii nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak
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struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów 2715901411

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Laryszowska , 

42-680 Tarnowskie Góry

2

Gmina Tarnowskie Góry

Powiat Powiat tarnogórski

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 271590141

Nip 6450000204

3

4

5

6

7
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Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Nakielska 1-3, 

42-600 Tarnowskie Góry

Remondis Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAN-8330/2/88 29-04-1988 Prezydent Miasta Tarnowskie GóryDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 AAN.III-735/395/93 17-06-1993 Urząd Miejski w BytomiuPozwolenie na budowę

 13 AII-7361/13/96 03-12-1996 Burmistrz Miasta Tarnowskie GóryPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 ŚR-II-6626/39/D/03 30-12-2003 Wojewoda ŚląskieDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 19 OS.GO.7241.00005.201

6

19-09-2016 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

wyznaczony rok zamknięcia:

2023

Decyzja o zamknięciu składowiska na 

podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 19 OS.GO.7241.00005.201

6

04-07-2016 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

wyznaczony rok zamknięcia:

2023

Decyzja o zamknięciu składowiska na 

podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 OS.GO.76365/13/10 11-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OS.GO/7628/31/10 31-07-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

31-07-2010

obowiązuje do:

30-05-2018

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.GO/7628/51/09 26-11-2009 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

26-11-2009

obowiązuje do:

30-05-2018

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.GO/7628/36/08 30-05-2008 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

30-05-2008

obowiązuje do:

30-05-2018

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 OS.GO/7628/27/10 11-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

30-05-2018

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 218/OS/2013 10-01-2013 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

10-01-2013

obowiązuje do:

30-05-2018

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 218/OS/2013 10-01-2013 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

10-01-2013

obowiązuje do:

30-05-2018

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO/7628/31/10 31-07-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

31-07-2010

obowiązuje do:

30-05-2018

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO/7628/27/10 11-06-2010 Marszałek Województwa Sląskiego obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

30-05-2018

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO.7628/51/09 26-11-2009 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

26-11-2009

obowiązuje do:

30-05-2018

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO/7628/36/08 30-05-2008 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

30-05-2008

obowiązuje do:

30-05-2018

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  478 060,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 472 113,00
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Powierzchnia w granicach korony [m2]34  34 800,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

-3 warstwy gliny po 20 cm, każda;

-warstwa filtracyjna z kruszywa mineralnego o grubości 0,6 m wraz z drenażem kontrolnym;

-warstwa filtracyjna z kruszywa mineralnego o grubości 0,6 m wraz z drenażem odcieków

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

-geowłóknina, emizolal.,dysperbit;

-folia PEHD 2,5mm na skarpach kwatery składowiska

- folia PEHD 2,0mm w dnie kwatery składowiska

-w warstwie filtracyjnej skarp wykorzystano zużyte opony samochodowe

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,4m, k=8, 0m/d

rury PCV śr 160

kolektory (materiał, średnica)

10%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

rów opaskowy

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Pojemność użytkowa zbiornika 3160 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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zraszanie składowiska

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

tak

nie

nie

tak

tak

tak
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  524 343,55

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko szlamów gazu wielkopiecowego 2715267301

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Stalowa , 

41-709 Ruda Śląska

2

Gmina M. Ruda Śląska3
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Powiat Powiat m.Ruda Śląska

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 271526730

Nip 6410005454

Typ składowiska składowisko odpadów niebezpiecznych

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Niedurnego 79, 

41-709 Ruda Śląska

Huta Pokój S.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 23 ŚR-II-6623/10/3/05/07 20-04-2007 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 OS.GO.7628/41/08/6/09 12-01-2009 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

12-01-2009

obowiązuje do:

11-01-2019

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  43 130,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 3 100,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  6 202,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)
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sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Mieszanina gleby z popiołem kotłowym w stosunku 1:1 ; spoiwo w formie roztworu o składzie (szkło wodne 10%, chlorek 

wapnia 35%, woda 55%) ; grubość warstwy nie mniejsza niż 300 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Mnich przelewowy połączony z zamkniętym obiegiem wody przemysłowej "Huta Pokój" wykorzystywanej w procesie 

produkcji.

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

nie

nie
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odzysk energii nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

nie

tak
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struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  5 774,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Komunalnych w Urbanowicach 2738547041

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Serdeczna 100, 

43-100 Tychy

2

Gmina M. Tychy

Powiat Powiat m.Tychy

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 273854704

Nip 6462347267

3

4

5

6

7
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Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Lokalna 11, 

43-100 Tychy

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GK-A:7331/3/93 09-06-1993 Wójt gminy BojszowyDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 Ar.Bc.7331-602/00/01 18-04-2001 Prezydent Miasta TychyDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 UR/Ar/7351/T/I/16/1993 02-12-1993 Prezydent Miasta TychyPozwolenie na budowę

 12 II/Ar./BC.7353.1-186/01/

02

19-04-2002 PREZYDENT MIASTA TYCHYPozwolenie na budowę

 13 GWA-73511u/009/2000 18-02-2000 Prezydent Miasta TychyPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB-7146/30/20/330/04 08-04-2004 Powitowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Tychach

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 WKŚ/7060/1/E/O/2002 08-01-2002 Prezydent Miasta TychyDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 Śr-II-6626/35/D/03 31-12-2003 Wojewoda Śląski wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 WKSEO/7060/49/2002 28-10-2002 Prezydent Miasta TychyDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 985/OS/2014 21-05-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

21-05-2014

obowiązuje do:

31-05-2024

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 892/OS/2016 10-05-2016 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

10-05-2016

obowiązuje do:

31-05-2024

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 2509/OS/2014 04-12-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

04-12-2014

obowiązuje do:

31-05-2024

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 412/OS/2017 07-02-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

07-02-2017

obowiązuje do:

31-05-2024

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 1125/OS/08 28-04-2008 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

28-04-2008

obowiązuje do:

28-04-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-III-6618/TY/20/14/04 31-05-2004 Wojewoda Śląski Katowice obowiązuje od:

31-05-2004

obowiązuje do:

31-05-2009

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 284/OS/13 14-01-2013 Marszałek Województwa Sląskiego obowiązuje od:

31-05-2004

obowiązuje do:

31-05-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-III-6618/TY/20/21/05 16-05-2005 Wojewoda Śląski Katowice obowiązuje od:

16-05-2005

obowiązuje do:

31-05-2009

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2991/OS/11 29-09-2011 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

29-09-2011

obowiązuje do:

31-05-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 3057/OS/10 14-07-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

14-07-2010

obowiązuje do:

31-05-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 1800/OS/2015 14-10-2015 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

14-10-2015

obowiązuje do:

31-05-2024

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2
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Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  1 470 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 1 277 020,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  75 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

---

bariera bentonitowa Bentomata ST, grubość 6,3 mm , współczynnik filtracji <=4,5x10 do potegi -11

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana PEHD gr 2 mm, geowłóknina PP 800g/m2 .

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

piasek mineralny

rury PE o śr 80 mm, 100 mm i 200 mm

kolektory (materiał, średnica)

4%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

250

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

tak

nie
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wykorzystanie do celów technologicznych (

tak, zraszanie odpadów

urządzenie do 

napowietrzania

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  20,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piasek, popioły, odpady wielkogabarytowe

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)100101

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181
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Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)190503

Osady z klarowania wody190902

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny200199

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  86,6000 warstwy izolacyjne
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  3 367,8000 materiał eksploatacyjny, utwardzenia, budowa dróg technologicznych

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  99,6000 materiał eksploatacyjny, utwardzenia, budowa dróg technologicznych

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  1 013,6000 warstwy izolacyjne

Osady z klarowania wody190902  2,1000 warstwa izolacyjna

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  7 618,1000 warstwy izolacyjne

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  1 571 247,73

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i 

tektury

030307  4 125,4000

Odpadowa papa170380  125,7000

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  131,7000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  8,2000

Inne niewymienione odpady190599  26 593,5000

Skratki190801  170,5000

Zawartość piaskowników190802  96,9000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  24 586,0000

5339



Nazwa składowiska odpadów Zaklad Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych dla m.Zawiercie1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Podmiejska , 

42-400 Zawiercie

2

Gmina Zawiercie

Powiat Powiat zawierciański

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 270198636

Nip 6490001405

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Krzywa 3, 

42-400 Zawiercie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 Ga-7331/51/99 24-08-1998 Prezydent M.ZawiercieDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 A-7351/238/2000 25-05-2000 Starostwo Powiatowe ZawierciePozwolenie na budowę

 13 A-7353/666/2003 10-07-2003 Starostwo Powiatowe ZawierciePozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 RO-VII/7656/2/02 28-01-2002 Starostwo Powiatowe ZawiercieDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 282/OS/2015 19-12-2015 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 23 ŚR-II-6623/34/04/5/05 19-10-2005 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.GO.76365/5/10 09-06-2010 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 118/OS/2017 30-03-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

30-03-2017

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 3646/OS/2017 13-10-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

13-10-2017

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 2893/OS/2014 31-12-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

31-12-2014

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 282/OS/2015 19-12-2015 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

19-12-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 3646/OS/2017 13-10-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

13-10-2017

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 118/OS/2017 30-03-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

30-03-2017

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2893/OSA/2014 31-12-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

31-12-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  381 558,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 277 007,12

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  29 550,00
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35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

2 warstwy zagęszczonych iłów o grubości 0,3m

Folia PEHD o grubości 2,5 mm na dnie gladka a na skarpach jednostronnie bieżnikowana

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

drenaż składa sie z rur PEHD perforowanych DN 250 mm typu Deposil VS

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery nie
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spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  30,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Inne niewymienione odpady160799

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

nie

nie

nie

nie

tak

tak
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Inne niewymienione odpady160799  7 439,0000 warstwa izolacyjna R5

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 538,3800 Budowa skarpi obwałowań

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 000,0000 budowa skarpy kwatery

Gruz ceglany170102  376,8400 Budowa skarpi obwałowań

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  15,1600 Budowa skarpi obwałowań

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  1 000,0000 budowa tymczasowych dróg dojazdowych R5

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  180,3000 warstwa izolacyjna R5

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  4 724,2400 bieżąca rekultywacja zewnętrznych obwałowań

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  886,7000 bierząca rekultywacja zewnętrznych obwałowań R5

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  537,6400 Budowa skarp obwałowań
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Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  275 909,10

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Odpadowa papa170380  57,2170

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  3,2640

Inne niewymienione odpady190599  8 636,6700

Zawartość piaskowników190802  156,5500

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  2 617,9200

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  9,0600

Nazwa składowiska odpadów Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Konwaliowa 1, 

42-263 Sobuczyna

2

Gmina Poczesna

Powiat Powiat częstochowski

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 150370893

Nip 5732244750

3

4

5

6

7
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Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Konwaliowa 1, 

42-263 Wrzosowa

Częstochowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 PL-II-4217/17/8/83 23-11-1983 Wojewoda CzęstochowskiDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 NI-U5/5610/3378/83 28-07-1983 Wojewódzkie Biuro Planowania 

Przestrzennego w Częstochowie

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AB-IV-7351/892/P/113/0

7

10-10-2007 Starosta CzęstochowskiPozwolenie na budowę

 12 AB.IV.7351/1365/P/59/1

0

14-01-2011 Starosta CzęstochowskiPozwolenie na budowę

 13 PINB.II.7351/Ks/6/Ps/08 14-07-2008 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowalnego w Częstochowie

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB-II-7353/Ks/3/Ps/11 28-06-2011 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Częstochowie

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS.VII.7635/1/02 24-01-2002 Starosta CzęstochowskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 ŚR-X-6623/4/03 10-12-2003 Wojewoda Śląska wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 21 ŚR.V.6623/6/4/06 05-02-2007 Wojewoda Śląski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 Cz.OS.GO.7241.8.2-13 10-12-2013 WojewOda ¦l±ski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 OS.Cz.WG.76365/2/08 08-07-2008 Marszałek Województwa ¦l±skiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 23 OS.Cz.WG.76365/1/08 05-06-2008 Marszałek Województwa ¦l±skiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 Cz.OS.GO.7241.2.2011 22-07-2011 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OS.Cz.WG.7628/12/6/0

8

29-10-2008 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

29-10-2008

obowiązuje do:

28-10-2018

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 Cz.OS.PZ.7222.1.2011 25-08-2011 Marszałek Województwa ¦l±skiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.Cz.wg.76362/1/2/08 15-12-2008 Marszałek Województwa ¦l±skiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 CZ.OS.PZ.7222.00025.2

012

18-01-2013 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

29-10-2008

obowiązuje do:

28-10-2018

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ¦R-III-6618/PZ/50/05/17/0

6

03-08-2006 Marszałek Województwa ¦l±skiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.Cz.WG.7628/11/5/0

8

21-08-2008 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

03-08-2006

obowiązuje do:

03-08-2016

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  2 297 350,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 2 297 350,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34
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35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

I kwatera - naturalne grubość od 23 m do 48 m o współczynniku filtracji k=1x10-9, 

II kwatera, II etap - miąższość większa niż 1 m k < 1x10-9 m/s

II kwatera, II etap - miąższość większa niż 1 m k<1x10-9 m/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

II kwatera, I etap - folia z PE grubość 2,0 mm (jednostronnie szorstkowata, łączona przez zgrzewanie) II kwatera, II etap - 

folia z PEHD o grubości 2,0 mm (jednostronnie szorstkowata, łączona przez zgrzewanie)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

I kwatera - drenaż ułożony w ilastym podłożu składowiska sączki melioracyjne śr.= 7,5 cm, w rozstawie 10 m o przeciętnej 

głębokości 0,8 m 

II kwatera I etap - drenaż ułożony z dwuwarstwowych rur PE, gałązki drenażu o śr. 80 mm w odległości co 20 m połączone 

do zbieracza o śr. 200 mm. Zbieracz główny o śr. 250 mm. System drenażu - miąższość 0,6 m

II kwatera II etap - drenaż ułożony z dwuwarstwowych rur PE, gałązki drenażu o śr. 80 mm w odległości co 20 m połączone 

do zbieracza o śr. 200 mm. Zbieracz główny o śr. 250 mm. System drenażu - miąższość 0,6 m

I kwatera - kolektor zbierający betonowy o śr. 600. Kolektor odprowadzający PCV o śr. 400. II kwatera, I etap - kolektor 

odprowadzający PCV o śr. 400. II kwatera, II etap - kolektor odprowadzający o śr. 400

kolektory (materiał, średnica)

nachylenie wzdłuż i w kierunku kolektorów - 4 %

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

rowy opaskowe wokół kwater składowych

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

zbiornik betonowy 300 m3, zbiornik ziemny foliowany 3000 m3, zbiornik ziemny foliowany 120 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

zraszanie składowanych odpadów

nie

tak
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oczyszczane we 

własnej oczyszczalni 

odcieków, 

odbiornikiem ścieków 

oczyszczonych jest 

rzeka Sobuczyna

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  12,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

materiał ziemny

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303
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Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  818,4000 Budowa dróg technologicznych

Gruz ceglany170102  0,0000 Drogi technologiczne na składowisku

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  129,3000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  0,0000 Warstwa izolacyjna
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Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  28 460,3000 Do wykonania warstwy rekultywacyjnej

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  0,0000 Warstwa izolacyjna

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  3 058 737,10

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady020299  4,4000

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  693,4000

Inne niewymienione odpady070299  74,7000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  1 480,4000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  43,5000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 

spożycia

160380  142,6000

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  506,1000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06

170107  137,2000

Szkło170202  39,8000

Tworzywa sztuczne170203  0,8000

Odpadowa papa170380  14,1000

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  34,2000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  19,4000
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Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia 

zwierzęcego i roślinnego

190502  894,6000

Inne niewymienione odpady190599  10 244,9000

Skratki190801  11,2000

Zawartość piaskowników190802  11,5000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  17 164,8000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  347,6000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  914,0000

Nazwa składowiska odpadów LANDECO Sp. z o.o.1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Zwycięstwa 4, 

Siemianowice Śląskie, 

2

Gmina M. Siemianowice Śląskie

Powiat Powiat m.Siemianowice Śląskie

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 003482169

Nip 6340130466

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Graniczna 29, 

41-100 Katowice

LANDECO Sp. z o.o.

Decyzje
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Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 88/2001 sektor II kw.C 27-03-2001 Prezydent Siemianowic ŚląskichPozwolenie na budowę

 12 159/2009 Sektor V 24-06-2009 Prezydent Siemianowic ŚląskichPozwolenie na budowę

 12 247/2006 Sektor IV 02-10-2006 Prezydent Siemianowic ŚląskichPozwolenie na budowę

 12 331/2001 sektor III 21-09-2001 Prezydent Siemianowic ŚląskichPozwolenie na budowę

 13 312/2002 Kwatera 1 24-10-2002 Prezydent Siemianowic Śląskich 

,Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlaneg

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB/7354/0-139/09 19-04-2013 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB/7354/170/06  nr 

34/II/07

05-07-2007 Prezydent Siemianowic 

Ślaskich,Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowl.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 24/2003 Kwatera 2 30-01-2003 Prezydent Siemianowic 

Ślaskich,Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowl.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB/7354/0-170/06 nr 

24 II/08

28-05-2008 Prezydent Siemianowic 

Ślaskich,Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowl.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB/7355/0-36/05 23-05-2005 Prezydent Siemianowic 

Ślaskich,Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowl.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB/7355/0-36/04 28-04-2006 Prezydent Siemianowic 

Ślaskich,Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowl.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB/7354/0-170/06 28-02-2007 Prezydent Siemianowic 

Ślaskich,Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowl.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB/7354/0-170/06 nr 

1/II/08

07-01-2008 Prezydent Siemianowic 

Ślaskich,Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowl.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB/7354/0-139/09 08-07-2011 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

5353



 13 PINB/7354/0-170/06 nr 

18/II/09

15-05-2009 Prezydent Siemianowic 

Ślaskich,Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowl.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB/73550/5/03 22-08-2003 Prezydent Siemianowic 

Ślaskich,Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowl.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB/7355/0-36/04 24-05-2004 Prezydent Siemianowic 

Ślaskich,Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowl.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB/7354/0-170/06 nr 

51/II/ 0

28-11-2008 Prezydent Siemianowic 

Ślaskich,Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowl.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB/7354/0-139/09 25-05-2012 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB/7354/0-139/09 nr 

7/II/10

15-02-2010 Prezydent Siemianowic 

Ślaskich,Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowl.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB/7354/0/139/09 22-10-2010 Prezydent Siemianowic 

Ślaskich,Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowl.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚ/II/7017/la/D/2002 07-01-2002 Prezydent Siemianowic ŚląskichDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 OS.GO.7241.7.2014 06-06-2014 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2014

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

26-06-2014

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 OS.GO.76366/8/2/09 18-09-2009 Marszalek Wojewodztwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2009

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

30-11-2009

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 OS.GO.7241/1/2/11 29-04-2011 Marszałek województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

5354



 21 SR-II-6627/3/1/D/03 30-06-2003 Wojewoda Śląski wyznaczony rok zamknięcia:

2003

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

30-08-2003

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 SR-II-6627/1/1D/06 07-06-2006 Wojewoda Śląski wyznaczony rok zamknięcia:

2006

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

30-09-2006

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 OS.GO.7241.00014.201

4

22-05-2014 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OŚ.GO.76325/1/08 

dec.nr 280/09

08-02-2008 Marszałek Wojewodztwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OŚ.GO.76325/19/10 nr 

2184/OS/1

07-06-2010 Marszałek Wojewodztwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR-II-6623/5/1/D/05 18-03-2005 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OŚ.GO.76325/15/10 nr 

570/OS/10

19-02-2010 Marszałek Wojewodztwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR-II-6623/5/05/2/06 19-12-2006 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.GO 76365/10/09 nr 

3244/OS/0

01-10-2009 Marszałek Wojewodztwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 ŚR-III/6618/PZ/34/21/06 27-01-2006 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

27-01-2006

obowiązuje do:

31-03-2008

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO.7244.00013/201

2

16-05-2012 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

16-05-2012

obowiązuje do:

18-02-2020

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO.7628/50/4/10 18-02-2010 Marszałek województwa Śląskiego obowiązuje od:

18-02-2010

obowiązuje do:

18-02-2020

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 ŚR-III-6618/PZ/34/13/05 15-03-2005 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

15-03-2005

obowiązuje do:

31-03-2008

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-II-6618/17/06/5/07 26-02-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

26-02-2007

obowiązuje do:

26-02-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO.7628/46/2/09 01-10-2009 Marszalek Wojewodztwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO.7628/29/10 11-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

18-02-2020

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.PZ.7222.00279.2014 25-11-2014 Marszałek województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR/II/6618/17/06/14/07 27-12-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

27-12-2007

obowiązuje do:

26-02-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-II-6618/37/06 12-12-2006 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

12-12-2006

obowiązuje do:

31-03-2008

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  22

Liczba kwater eksploatowanych30  5

Liczba kwater zamkniętych31  22

Pojemność całkowita [m3]32  4 950 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 2 941 059,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  431 200,00
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35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

glina lub muł popłuczkowy 0,6 m 8,69-10do -10(m/s)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia HDPE 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

2,45-8,52x10do -3( m/s)

piasek miąższość 0,5 m

fi 250,fi 200,fi 110,fi 315 HDPE

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

zraszanie skladowiska w okresach bez opadow

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery nie
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spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  2 388 732,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów azbestowych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Al. J. Piłsudskiego 92, 

41-308 Dąbrowa Górnicza

2

Gmina M. Dąbrowa Górnicza

Powiat Powiat m.Dąbrowa Górnicza

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 277839653

3

4

5

6
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Nip 6342463083

Typ składowiska składowisko odpadów niebezpiecznych

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Al. J. Piłsudskiego 92, 

41-308 Dąbrowa Górnicza

ArcerolMittal Poland S.A. Odział w Dąbrowie Górniczej

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 WPP.EG.7331-8/01(330

0-T.4366)

31-07-2001 Prezydent M. Dąbrowy GórniczejDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 WPP.EG 

7353-22/02(213-T.4366)

22-02-2002 Prezydent M. Dąbrowy GórniczejPozwolenie na budowę

 13 WUA.7355-112/03(2045-

T.4366)

29-05-2003 Prezydent M. Dąbrowy GórniczejPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 347/OS/2015 26-02-2015 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 795/OS/2011 05-04-2012 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

05-04-2012

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 Wojewoda Śląski 14-06-2007 ŚR-III-6618/PZ/151/18/7 obowiązuje od:

14-06-2007

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  1 230,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 689,58

5360



Powierzchnia w granicach korony [m2]34  1 500,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczne: dno z betonu o grubości 90 mm z izolacją z papy na bitizolu G, pokrytego 30 mm cementową gładzą, ściany trzy 

ścianki typu Larsena, czwarta to izolowana ściana budynku

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  150,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ziemia

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie
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wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  1 013,96

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest170605  16,2000

Nazwa składowiska odpadów Centralne Składowisko Odpadów "Rudna Góra"- Komora żelbetowa K1 2721156201

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Chopina 94, 

43-600 Jaworzno

2

Gmina M. Jaworzno

Powiat Powiat m.Jaworzno

3

4
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Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 272115620

Nip 6320000275

Typ składowiska składowisko odpadów niebezpiecznych

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Chopina 94, 

43-600 Jaworzno

Zakłady chemiczne "Organika Azot" S.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 BUA.II-440/Jaw-44/69 26-09-1969 Prezydium WRN w KrakowieDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 UA.II.7332/04/2000 06-07-2000 Urząd Miejski w JaworzniePozwolenie na budowę

 12 UAN.III/IV-8381/1/89 09-01-1989 Urząd Miejski w JaworzniePozwolenie na budowę

 14 ŚR-II-6626/25/D/02 01-02-2002 Wojewoda ŚląskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 ŚR.II-6626/51/02/6/03 15-12-2003 Wojewoda Śląski wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 418/OS/2016 10-03-2016 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.GO.KW-00129/10 14-06-2010 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ŚR-II-6620-6622/252/04/

11/05

05-04-2005 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

05-04-2005

obowiązuje do:

05-04-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.GO.KW-00125/10 17-05-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

17-05-2010

obowiązuje do:

05-04-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  4 400,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 4 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  735,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Tak. Żelbetowa komora, grubość ścianki od 30 cm do 100 cm, grubość dna od 60 cm do 120 cm, powłoka chemoodporna

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Tak, rów opaskowy

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Woda nadosadowa jest okresowo lawerowana i rurociągiem odprowadzana do zakładowej centralnej oczyszczalni ścieków
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Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Po oczyszczeniu łącznie ze ściekami zakładowymi, część ścieków oczyszczonych zawracana na potrzeby procesów 

technologicznych

nie

nie

Wody z rowu 

opaskowego 

składowiska i wody 

nadosadowe z komory 

K1 są na bieżąco 

przepompowywane do 

oczyszczania w 

zakładowej centralnej 

oczyszczalni ścieków 

- nadmiar ścieków 

oczyszczonych 

wprowadzany do 

potoku 

Wąwolnica(zlewnia 

Przemszy)

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  300,00

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak
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Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

tak

nie

tak
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Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  4 112,90

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" S. A.1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Hutnicza 17, 

42-610 Miasteczko Śląskie

2

Gmina Miasteczko Śląskie

Powiat Powiat tarnogórski

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 000026927

Nip 6450005934

Typ składowiska składowisko odpadów niebezpiecznych

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Hutnicza 17, 

42-610 Miasteczko Śląskie

HUTA CYNKU "Miasteczko Śląskie" S. A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 NR 3 19-01-1999 BURMISTRZ MIASTA 

MIASTECZKO ŚLĄSKIE

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)
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 12 15/00 17-01-2000 STAROSTA TARNOGÓRSKIPozwolenie na budowę

 12 335/01 24-07-2001 STAROSTA TARNOGÓRSKIPozwolenie na budowę

 13 KA-7353/72/02 25-06-2002 STAROSTA TARNOGÓRSKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 352/OS/2015 25-02-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 2382/OS/2014 04-12-2014 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO

obowiązuje od:

04-12-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2240/OS/2014 04-11-2014 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO

obowiązuje od:

04-11-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  118 696,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 52 058,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  40 582,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

WARSTWA MINERALNA Z IŁÓW O GRUBOŚCI OD 1,5 DO 1,87 M (ZE WZGLĘDU NA KSZTAŁTOWANIE DNA ZE 

SPADKIEM) O WSPÓŁCZYNNIKU FILTRACJI K=10 DO POTĘGI -11 M/S

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

PEHD 2 MM

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCO - DRENUJĄCA PIASKU O MIĄŻSZOŚCI 0,4 M

PE 110 MMI 160 MM

kolektory (materiał, średnica)

0,5 GŁÓWNE, 1,0 ZBIERAJĄCE

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

TAK

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

2 SZT.: 1X268 ORAZ 1X16,8

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

TAK

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  20,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak
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Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

GRANULAT ŻUŻLA ISP

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

nie
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  66 607,23

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)100501  428,4200

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

170106  99,8800

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813  1 821,0200  859,7600

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Komunalnych w Katowicach 2701353281

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Żwirowa , 

40-307 Katowice

2

Gmina M. Katowice

Powiat Powiat m.Katowice

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 270135328

Nip 6340128630

3

4

5

6

7
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Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Obroki 140, 

40-833 Katowice

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 BII.6733.128.2014.JS 16-10-2014 Prezydent Miasta KatowiceDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 EK-III-8624/KA/940/5 26-06-1996 Wojewoda ŚląskiDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 11 102/95 10-04-1995 Prezydent Miasta KatowiceDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 B-III.6740.196.2013.MK 19-04-2013 Prezydent Miasta KatowicePozwolenie na budowę

 12 UAiNB-III-7351/244/95/J

B

10-07-1997 Prezydent Miasta KatowicePozwolenie na budowę

 12 B-III.6740.1733.2014.MK 18-12-2014 Prezydent Miasta KatowicePozwolenie na budowę

 12 B-III.6740.237.2014.MK 01-04-2014 Prezydent Miasta KatowicePozwolenie na budowę

 12 431/97 21-04-1997 Prezydent Miasta KatowicePozwolenie na budowę

 12 B-III.6740.1643.2013.MK 27-11-2013 Prezydent Miasta KatowicePozwolenie na budowę

 13 SI-7353.2/173/05 17-12-2014 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowalnego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 SI/166/14 17-12-2014 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowalnego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 UAiB-III-7351/209/99/JM 31-08-1999 Prezydent Miasta KatowicePozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 17 ŚR-II-6626/29/03 31-12-2003 Wojewoda Śląski wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)
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 21 02-08-2018 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 4149/OS/2010 17-12-2010 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 2929/OS/2008 13-11-2008 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 OS.GO.KW-00165/09 21-09-2009 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 OS.GO.KW-00356/10 01-10-2010 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 OS.GO.KW-00470/10 21-12-2010 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.GO.KW-357/14 20-05-2014 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.GO.KW-00491/13 08-10-2013 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 2315/OS/2009 14-06-2010 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.GO.KW-32/15 14-01-2015 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OS.GO.KW-00716/18 02-08-2018 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

obowiązuje od:

02-08-2018

obowiązuje do:

31-12-2025

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 OS-PZ.KW-105/15 17-03-2015 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

17-03-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 OS.GO/7628/70/08 17-11-2008 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

obowiązuje od:

17-11-2008

obowiązuje do:

19-07-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2759/OS/2014 27-11-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-II-6618/53/06/24/07 20-07-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO.KW-00472/10 17-12-2010 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

obowiązuje od:

17-12-2010

obowiązuje do:

19-07-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO.KW-00161/10 09-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

obowiązuje od:

09-06-2010

obowiązuje do:

19-07-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.PZ.KW-00309/13 24-10-2013 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

obowiązuje od:

24-10-2013

obowiązuje do:

19-07-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  967 050,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 715 168,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  109 098,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)
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sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

2xHDPE gr. 2mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Kolektory ułozone w warstwie żwiru o gr. 30cm

Rury HDPE fi 110 i 200mm

kolektory (materiał, średnica)

-1% wzdłuż kolektorów

-1,5 w poprzek kolektorów

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

5376



Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  15,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Gruz ceglany170102

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak
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osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

tak

Gruz ceglany170102  6 470,6200 wykonywanie warstw izolacyjnych

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  4 893,0600 wykonywanie warstw izolacyjnych

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  636 499,72

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady190599  29 450,8700

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  2 138,8400

Nazwa składowiska odpadów Składowiosko odpadów ebonitowych1

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów ul. Harcerska 23, 

41-946 Piekary Śląskie

2

Gmina M. Piekary Śląskie

Powiat Powiat m.Piekary Śląskie

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 270647152

Nip 6260003139

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Roździeńskiego 24, 

41-946 Piekary Śląskie

Orzeł Biały S.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 A-7331/4/Z/94 13-07-1994 Prezydent Miasta Piekary ŚląskieDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 A-7351/67/95/Z 19-12-1995 Prezydent Miasta Piekary ŚląskiePozwolenie na budowę

 13 A-7351/67/95-96/Z 05-11-1995 Urząd Miasta piekary ŚląskiePozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 ŚR-II-6626/24/D/02 01-02-2002 Wojewoda ŚląskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 2327/OS/2010 11-06-2010 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 2892/OS/2014 31-12-2014 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 ŚR-II-6618/31/06/14/07 11-09-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

11-09-2007

obowiązuje do:

11-09-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 2325/OS/2010 11-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

11-09-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  60 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 48 556,11

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  8 330,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów
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Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

materiał dolomitowy, kruszywa

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych
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rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

tak

nie

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  48 556,11

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Tworzywa sztuczne i guma191204  3,9700

Nazwa składowiska odpadów Składowsko szlamów krzemionkowych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Cieszyńska 23, 

43-170 Łaziska Górne

2

Gmina Łaziska Górne

Powiat Powiat mikołowski

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 273443800

Nip 6350000469

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Cieszyńska 23, 

43-170 Łaziska Górne

Huta "Łaziska" S.A.w upadłości układowej

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 14 ŚR-II-6626/14/D/02 30-01-2002 Wojewoda ŚląskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31
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Pojemność całkowita [m3]32  120 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 112 061,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  25 600,00

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie
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oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

nie

nie

nie

nie

nie
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wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  120 500,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Baza Paliw nr 3 Zakładowe składowisko osadów1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Sienkiewicza 12, 

42-283 Boronów

2

5386



Gmina Boronów

Powiat Powiat lubliniecki

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 000044641

Nip 7740003097

Typ składowiska składowisko odpadów niebezpiecznych

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Wyszogrodzka 133, 

09-410 Płock

PERN S.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 III8330-3/1/91 25-01-1991 Urząd Gminy w HerbachDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 25 3184/OS/2017 21-09-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

16-12-2014

obowiązuje do:

10-12-2024

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 2693/OS/2014 16-12-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

16-12-2014

obowiązuje do:

10-12-2024

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 507/OS/2018 12-02-2018 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

16-12-2014

obowiązuje do:

10-12-2024

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31  0
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Pojemność całkowita [m3]32  2 400,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 293,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  1 200,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

gliny

10 cm, 3,3E-5 m/s

folia PE (polietylenowa)

0,03 cm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

rury kamionkowe

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

brak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

oczyszcz. ścieków

1600

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie
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tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

nie

nie

nie

nie
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Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

nie

nie

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  9 180,25

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813  115,6000  5,7800

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świętochłowicach 0001509981

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów ul. Wojska Polskiego , 

41-600 Świętochłowice

2

Gmina M. Świętochłowice

Powiat Powiat m.Świętochłowice

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 000150998

Nip 6270011896

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Łagiewnicka 76, 

41-608 Świętochłowice

MPGK w Świętochłowicach 000150998

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAN/7330/5/93 23-07-1993 Prezydent Miasta ŚwiętochłowiceDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 UAN/7351/633/21/93 09-08-1993 Prezydent Miasta ŚwiętochłowicePozwolenie na budowę

 13 03/07 16-01-2007 PINB ŚwiętochłowicePozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 26/2012 08-03-2012 PINB Miasta ChorzówPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 GPB/7351/48/175/2001 03-10-2001 Prezydent Miasta ŚwiętochłowicePozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 03/07 20-02-2002 PINB ŚwiętochłowicePozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 UAN/7351/1057/93 20-12-1993 Prezydent Miasta ŚwiętochłowicPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 39/2016 28-06-2016 PINB ChorzówPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 UAN 7351 750 85 99 21-05-1999 Prezydent Miasta ŚwiętochłowicePozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 13 GPB/7351/400/35/2002 08-04-2002 Prezydent Miasta ŚwiętochłowicePozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 ŚR-II-6626/44D/02 20-02-2002 Wojewoda ŚląskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 ŚR-6626/44/02/1/03 31-12-2003 Wojewoda Śląskie wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 21 158/OS/09 19-01-2009 Marszałek Województwa Ślaśkiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 770/OS/2018 05-03-2018 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 2397/OS/10 14-06-2010 Marszałek WOjewództwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 ŚR-II-6618/30/6/07 24-12-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

24-12-2007

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2287/OS/10 10-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

10-06-2010

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 3691/05/09 05-11-2009 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

05-11-2009

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 1833/OS/12 26-06-2012 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

26-06-2012

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2748/OS/2014 26-11-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

26-11-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 3173/OS/2017 18-09-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

24-12-2007

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  8
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Liczba kwater eksploatowanych30  8

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  1 027 065,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 777 184,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  70 760,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Warstwa gliny morenowej, miąższość co najmniej 2,5m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana PEHD, 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,5 m

tworzywo sztuczne, 200/150/100 mm

kolektory (materiał, średnica)

1%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

2 zbiorniki ok 75 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

tak

nie
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wykorzystanie do celów technologicznych (

intensyfikacja procesów rozkładu subst. org.w złożu deponowanych odp.

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  179,4900 R5

Gruz ceglany170102  4 142,6700 R5
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  568,3200 R5

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  500,6600 R5

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  70,9600 R5

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  835 141,56

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180  5,0200

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  5,0000

Inne niewymienione odpady170182  1,5600

Szkło170202  23,2400

Tworzywa sztuczne170203  227,3100

Odpadowa papa170380  1 125,9400

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  1 980,9200

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest170605  19,9400

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

w 17 08 01

170802  14,1400

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  6 367,0200

Inne niewymienione odpady190599  3 838,0800

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1 074,0200
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  6 938,3100

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  1 398,8900

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  203,6600

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  0,2000

Odpady wielkogabarytowe200307  807,3400

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  283,7100

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Pochwacie 271747631 Ruch Zofiówka1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Jastrzębie-Zdrój, 

2

Gmina M. Jastrzębie-Zdrój

Powiat Powiat m.Jastrzębie-Zdrój

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 271747631

Nip 6330005110

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Rybnicka 6, 

Jastrzębie Zdrój, 

473-26 Jastrrzębie Zdrój

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (KWK Ruch Zofiówka)

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne
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 10 nr 66/68 13-11-1968 Prezydium Miejskiej Rady 

Narodowej w Wodzisławiu Śląskim

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 GP.07/7442/4/94 17-02-1994 Prezydent Miasta Jastrzębie ZdrójDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 11 R-AB/VII/324/4/78 12-01-1979 Wojewódzki Zarząd Rozbudowy 

Miast i Osiedli Wiejskich

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 nr 66/68 13-11-1968 Prezydium Miejskiej Rady 

Narodowej w Wodzisławiu Śląskim

Pozwolenie na budowę

 12 Ar.7353-166/02/03 20-06-2003 Prezydent Miasta Jastrzębie ZdrójPozwolenie na budowę

 14 ŚR-II-6626/32/02/3/03 19-11-2003 Wojewoda ŚląskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 22 OS.GO.7221/14/12 08-04-2012 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 ŚR-II-6627/3/1/07 20-09-2007 Wojewoda Śląski wyznaczony rok zamknięcia:

2007

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-07-2003

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 ŚR-II-6623/4/3/D/03 31-03-2003 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 1117/OS/2014 09-06-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

09-06-2014

obowiązuje do:

09-06-2024

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 ŚR-II-6620-22/71/3/D/04 30-06-2004 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

30-06-2004

obowiązuje do:

30-06-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  0
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Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  65 866 827,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 37 806 706,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  5 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Ilaste utwory mioceńskie o grubości 250 do 300 mm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

2500

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak

nie
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oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

nie

nie

nie

nie
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Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  64 271 400,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.1

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów ul. Grenadierów 21, 

41-216 SOSNOWIEC

2

Gmina M. Sosnowiec

Powiat Powiat m.Sosnowiec

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 241491646

Nip 6443450604

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. GRENADIERÓW 21, 

41-216 SOSNOWIEC

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 EK-III-8624/OS/243/5/95 20-02-1995 Urząd Wojewódzki w KatowicachDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 WAB.BN.7331-259/02 05-08-2002 Prezydent Miasta SosnowcaDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 WAB.BN.7353-696/02 07-10-2002 Prezydent Miasta SosnowcaPozwolenie na budowę

 13 PINB.JŚ.7353-2231/05 11-08-2005 PINB SosnowiecPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 WŚR-7060/14/2001/ZR 10-12-2001 Prezydent Miasta SosnowcaDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 ŚR-II-6626/36/D/03 30-12-2003 Wojewoda Śląski wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)
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 21 1202/OS/2014 20-06-2014 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2018

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

31-03-2006

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 609/OS/2015 10-04-2015 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 OS.GO.7241.00046.201

3

18-01-2013 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2021

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

31-08-2012

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 22 ŚR-II-6627/5/1/05 13-12-2005 Wojewoda Śląski wyznaczony rok zamknięcia:

2018

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

31-03-2006

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 Nr 2467/OS/2018 13-08-2018 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 Nr 2272/OS/2018 20-07-2018 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.GO.7241.00042.201

2

10-12-2012 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 2895/OS/2014 04-12-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

04-12-2014

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.GO.7244.00092.201

5

30-12-2015 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

30-12-2015

obowiązuje do:

30-12-2021

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.GO.7628/15/10 10-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

10-06-2010

obowiązuje do:

31-10-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 ŚR-III-6618/PZ/21/13/05 20-05-2005 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

20-05-2005

obowiązuje do:

30-04-2011

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 OS.GO.7628/11/10 25-03-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

25-03-2010

obowiązuje do:

31-10-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.GO.7222.00071.201

2

10-12-2012 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

10-12-2012

obowiązuje do:

31-12-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 Nr 2729/OS/2018 04-09-2018 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

04-09-2018

obowiązuje do:

30-04-2020

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 834/OS/2013 28-03-2013 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

28-03-2013

obowiązuje do:

31-12-2021

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.GO.7241.00028.201

1

17-02-2012 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

17-02-2012

obowiązuje do:

31-12-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 OS.GO.7628/15/10 10-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

10-06-2010

obowiązuje do:

31-10-2013

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO.7241.00028.201

1

17-02-2012 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

17-02-2012

obowiązuje do:

31-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2895/OS/2014 04-12-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

04-12-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO.7222.00071.201

2

10-12-2012 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

10-12-2012

obowiązuje do:

31-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO.7628/11/10 25-03-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

25-03-2010

obowiązuje do:

31-10-2013

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 ŚR-III-6618/PZ/21/13/05 20-05-2005 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

20-05-2005

obowiązuje do:

30-04-2011

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  473 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 473 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  12 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Piasek filtracyjny na dnie 0,5 m, na skarpach 0,25 m.

Bentomata o zawartości bentonitu sodowego 5 kg/m2.

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Wykładzina HDPE o grubości 2,0 mm, geowłóknina gramatury 400 g/m2.

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Żwir, geowłóknina

fi 200 PCV

kolektory (materiał, średnica)

1,7 - 2,0 %.

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Nie

zewnętrzny system rowów
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Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

1 100

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Nie

nie

tak

Nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  50,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych
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rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4 609,7000 Rekultywacja zamkniętej kwatery B składowiska

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  30,2600 Rekultywacja zamkniętej kwatery A kształtowanie wierzchowiny

Gruz ceglany170102  6 927,3000 Rekultywacja zamkniętej kwatery A kształtowanie wierzchowiny

Gruz ceglany170102  882,8800 Rekultywacja zamkniętej kwatery B składowiska
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  9 413,8000 Rekultywacja zamkniętej kwatery A kształtowanie wierzchowiny

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  9 997,1900 Rekultywacja zamkniętej kwatery B składowiska

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  9 962,2600 Rekultywacja zamkniętej kwatery B składowiska

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  134,5000 Rekultywacja zamkniętej kwatery A budowa drogi dojazdowej

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  11 590,8400 Rekultywacja zamkniętej kwatery B składowiska

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  21,5600 Rekultywacja zamkniętej kwatery B składowiska

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1 864,6600 Rekultywacja zamkniętej kwatery B składowiska

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  898 680,55

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne 0706006711

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Wilkowska 51, 

43-365 Wilkowice

2

Gmina Wilkowice

Powiat Powiat bielski

3

4
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Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 070600671

Nip 9371037539

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Swojska 3, 

43-365 Wilkowice

EKOŁAD Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GP.A.7330/248/93/BJ 19-11-1993 Urząd Miasta Bielska-BiałejDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 56/B/03 28-08-2003 Starostwo Powiatowe w 

Bielsku-Białej

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 ZRB 7351/H/287/03 12-09-2003 Starosta BielskiPozwolenie na budowę

 12 AUN 7351/H/85/14/JR 07-11-1994 Starosta BielskiPozwolenie na budowę

 13 PINP 7353-2/H/79/04 25-08-2004 Starosta BielskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 WI/4122/B-10/96/AS 16-04-1996 Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 ZR-OŚ-O-7644/31/2002 22-02-2002 Starostwo Powiatowe w 

Bielsku-Białej

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 19 1526/OS/2015 31-08-2015 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

Decyzja o zamknięciu składowiska na 

podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 1526/OS/2015 31-08-2015 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

5409



 22 BB 

OS.GO.7241.000007.20

15NR

31-08-2015 Marszałek województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2020

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

31-10-2020

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 209/OS/2016 10-02-2016 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.JN/76365/6/2/10 29-07-2010 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.JN/76365/2/1/08 10-12-2008 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ZR-OŚ-O-7644/211A/02/

03

20-05-2003 Starostwo Powiatowe w Bielsku 

Białej

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ZR-OŚ/0-7644/212A/02/

03

27-03-2003 Starosta Bielski obowiązuje od:

27-03-2003

obowiązuje do:

31-03-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 2736/OS/2014 26-11-2014 Marszałek województwa Śląskiego obowiązuje od:

26-11-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.JN/7628/08 29-08-2008 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

29-08-2008

obowiązuje do:

25-08-2018

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  45 423,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 45 423,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  10 917,00

35 Uszczelnienie tak
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naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

warstwa gliny gr. 2,1 m; piasek 10 cm k=1,099x10E-8 m/s

nie

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

geomembrana z folii HDPE gr 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

drobny żwir 30 cm

rury PCV śr. 110/135 mm

kolektory (materiał, średnica)

1:1,5

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

nie

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

46

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Zraszanie w okresie suszy

tak

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

tak

nie
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odzysk energii nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  15,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  1 839,4550 tworzenie okrywy rekultywacyjnej składowiska

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania 

inne niż wymienione w 10 09 05

100906  203,1600 tworzenie okrywy rekultywacyjnej składowiska

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 10 07

101008  25,3700 tworzenie okrywy rekultywacyjnej składowiska

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 

09

101010  66,2300 tworzenie okrywy rekultywacyjnej składowiska

Odpady z produkcji cementu101380  124,4100 tworzenie bryły składowiska

Zużyte opony160103  21,3542 tworzenie okrywy rekultywacyjnej składowiska

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104  17,8800 tworzenie bryły składowiska

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  397,2600 tworzenie okrywy rekultywacyjnej składowiska

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  821,2200 tworzenie okrywy rekultywacyjnej składowiska

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  11 881,7500 tworzenie bryły składowiska

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  28,9100 tworzenie bryły składowiska

Osady z klarowania wody190902  12,9000 tworzenie okrywy rekultywacyjnej składowiska

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  8 845,6800 tworzenie okrywy rekultywacyjnej składowiska
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Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  59 613,04

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Krakowska 315 d, 

43-300 Bielsko-Biała

2

Gmina M. Bielsko-Biała

Powiat Powiat m.Bielsko-Biała

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 072321490

Nip 5471900421

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Krakowska 315 d, 

43-300 Bielsko-Biała

Zakład Gospodarki Odpadami S.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne
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 11 GP.A 7331-6/116/97 26-08-1997 Prezydent Miasta Bielsa-BiałejDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 UAN 7351-6/143/98/BG 13-04-2001 Prezydent Miasta Bielska-BiałejPozwolenie na budowę

 12 BiałaUAN 

7351-6/143/98/BG

11-06-2003 Prezydent M. Bielsko-Pozwolenie na budowę

 12 UAN 7351-6/143/98/BG 21-08-2001 Prezydent M. Biesko-BiałaPozwolenie na budowę

 12 UAN 7351-6/143/98/BG 01-06-2007 Prezydent M. Bielsko-BiałaPozwolenie na budowę

 12 UAN 7351-6/143/98/BG 19-06-2002 Prezydent M. Bielsko-BiałaPozwolenie na budowę

 13 PINB 

7355-11/45/09/JW.+ZK

19-01-2010 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 UA 7355-15/1/03/BG 30-06-2003 Prezydent Miasta Bielska-BiałejPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 21 BB OS.7241.00001.2012 24-02-2012 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 ŚR-IV-6623/JS-21/5/06 16-11-2006 Wojewoda Śląski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 1913/OS/2015 31-10-2015 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 OS-JN/76365/4/2/2010 29-07-2010 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR-IX-6623/IS-21/1/03 17-06-2003 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS 

GO.7241.00001.2012

11-12-2012 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 2360/OS/2012 30-07-2012 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 1388/OS/2017 05-05-2017 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 23 OS.JN/76365/1/1/10 01-02-2010 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR-IX-6623/IS-21/2/03 19-12-2003 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 144/OS/2016 02-02-2016 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ŚR-III-6618/BB/35/20/05 16-05-2005 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

16-05-2005

obowiązuje do:

16-05-2012

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.JN/7628/7/4/09 01-12-2009 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

01-12-2009

obowiązuje do:

01-12-2019

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 OS.JN/7628/9/1/09 04-08-2009 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.JN/7628/7/4/09 01-12-2009 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

01-12-2009

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2359/OS/2012 30-07-2012 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

16-05-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 3016/OS/2008 21-11-2008 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 3400/OS/2012 11-12-2012 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 3133/OS/2011 21-10-2011 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2394/OS/2008 29-08-2008 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 3396/OS/2017 10-10-2017 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

obowiązuje od:

10-10-2017

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-III-6618/BB/35/20/05 16-05-2005 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

16-05-2005

obowiązuje do:

16-05-2012

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2831/OS/2014 04-12-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 3149/OS/2010 29-07-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.JN/7628/5/2/09 20-07-2009 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  6

Liczba kwater eksploatowanych30  3

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  1 247 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 1 051 994,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  90 900,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

gr.1-4,5  m, k=3,7-5,7 x10(-7) m/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

dwie warstwy folii HDPE gr. 2mm każda, przedzielone warstwą piasku i żwiru gr. 0,3m

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

5417



Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,50 m  k=10(-4) m/s

HDPE 160-315 mm

kolektory (materiał, średnica)

1-13,8%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

2120m(3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

stabilizacja wilgotności warstwy odpadów (okresowo)

tak

nie

Tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak
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Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Szkło191205

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

nie

nie

nie

nie

tak

tak
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  347,3300 rekultywacja biologiczna zamkniętego składowiska

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  34,3500 okrywa rekultywacyjna

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze 

współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

100115  7,0400 okrywa rekultywacyjna

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 

09

101010  0,0800 budowa skarp, obwałowań kształt korony składowiska

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  39,3400 budowa skarp, obwałowań kształt korony składowiska

Zużyte opony160103  29,9500 budowa skarp, obwałowań kształt korony składowiska

Zużyte opony160103  29,9500 zabezpieczenie przed erozją skarp i korony zamkniętego 

składowiska

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 247,5100 budowa skarp, obwałowań kształt korony składowiska

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 959,0000 warstwa izolacyjna
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  229,5000 zabezpieczenie przed erozją skarp i korony zamkniętego 

składowiska

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  859,0000 utwardzanie dróg

Gruz ceglany170102  1 197,2600 warstwa izolacyjna

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  7,4800 warstwa izolacyjna

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 085,6600 budowa skarp, obwałowań kształt korony składowiska

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 164,2400 zabezpieczenie przed erozją skarp i korony zamkniętego 

składowiska

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  921,4100 warstwa izolacyjna

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 042,8300 utwardzanie dróg

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  95,8000 budowa skarp, obwałowań kształt korony składowiska

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  192,1000 rekultywacja biologiczna zamkniętego składowiska

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  966,7800 warstwa izolacyjna

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  487,3000 okrywa rekultywacyjna

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  1 658,5800 okrywa rekultywacyjna

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  9 987,8800 rekultywacja biologiczna zamkniętego składowiska

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  537,2800 nawożenie gleby

Szkło191205  999,0600 warstwa izolacyjna

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  11 438,3000 budowa skarp, obwałowań kształt korony składowiska
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Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  34,5400 warstwa izolacyjna

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  23,0200 okrywa rekultywacyjna

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  915 623,69

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  102,0000

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  73,0200

Szkło170202  184,0400

Odpadowa papa170380  451,0600

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  297,3200

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

w 17 08 01

170802  1,2800

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  980,8400

Inne niewymienione odpady190599  2 260,6600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  27 893,0400

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  457,4200

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304  2,1000
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Konopiska - Pałysz1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Przemysłowa 20, 

42-274 Konopiska

2

Gmina Konopiska

Powiat Powiat częstochowski

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 151398014

Nip 5732792374

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Lipowa 5, 

42-274 Konopiska

Gmina Konopiska

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 II-733/1993 19-02-1993 Zarząd Gminy KonopiskaDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 III.7351/1/94 02-08-1994 Burmistrz Miasta i Gminy 

Blachownia

Pozwolenie na budowę

 13 Protokół odbioru 30-07-1997Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS.VII.7635/4/02 06-02-2002 Starosta Powiatu 

Częstochowskiego

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 22 Cz-OS-GO.KW-00018/1

7

06-02-2017 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
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 23 Cz.Os.WG.76365/3/10 11-06-2010 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 Cz-OS-GO.KW-00019/1

7

06-02-2017 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 Cz.OS.WG.7628/10/10 11-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS-PZ.KW-00827/14 26-11-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

02-10-2008

obowiązuje do:

30-09-2018

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 Cz.Os.WG.7628/8/3/09 05-08-2009 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 28 INC-III/1614/2008 16-10-2008 Śląski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska w Katowicach

podstawa prawna:

termin wstrzymania:

Czy dla składowiska była wydana 

decyzja w sprawie wstrzymania 

działalności?

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  179 820,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 130 593,24

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  37 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

słaboprzepuszczalne gliny i gliny piaszczyste czwartorzędowe o miąższości 1,3-2,2m poniżej której zalegają iły rudonośne

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

5424



Folia PEHD 1mm

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

PCV, ceramika &#216; 0,1 - 0,15m

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

500m&#179;

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

zraszanie czaszy składowiska

nie

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  15,00
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Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ziemia rodzima, wapno gaszone, gruz

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)100101

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

nie

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie
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struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  52 289,58

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Komunalnych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Łazy , 

43-170 Łaziska Górne

2

Gmina Łaziska Górne

Powiat Powiat mikołowski

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 273664903

Nip 6350001055

3

4

5

6

7
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Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Energetyków 5, 

43-170 Łaziska Górne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 4/2001 15-06-2001 Burmistrz Miasta łaziska GórneDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 210/2001 12-12-2001 Starosta Powiatu MikołowskiegoPozwolenie na budowę

 13 135/2003 20-06-2003 Starosta Powiatu MikołowskiegoPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 1266/OS/2014 30-06-2014 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS.GO.76365-16/10 14-06-2010 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR.6623/11/04/6/05 06-06-2005 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 OS-PZ.7222.00263.214 28-11-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

28-11-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.PZ.7222.00033.2014 29-07-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

29-07-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO.7628/7/11 28-01-2011 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

28-01-2011

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-II-6618/37/04/28/4/07 07-05-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

07-05-2007

obowiązuje do:

07-05-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO.7628-21/10 11-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  84 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 82 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  6 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

geowłóknina 800 folia PEHD 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

grubość warstwy 0,4 m, zbudowana ze żwiru i piasku gruboziarnistego

4 ciągi &#216;100 z rur PE właczone do głównego zbieracza &#216;200 PEHD

kolektory (materiał, średnica)

2-5 % w kierunku zbiornika odcieków

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

nie

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

180 m3
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Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504
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Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  52,2400 budowa skarp, obwałowań i kształtowanie korony składowiska

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  38,4200 wykonanie warstwy izolacyjnej, tymczasowej drogi, bieżącej okrywy 

rekultywacyjnej

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  15,5200 wykonanie warstwy izolacyjnej, tymczasowej drogi, bieżącej okrywy 

rekultywacyjnej

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  71 875,40
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Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  394,5400

Skratki190801  31,4400

Zawartość piaskowników190802  31,4000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  28,5000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Paleniskowych PKE Elektrowni Halemba w Rudzie Śląskiej1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Mikołowska , 

Ruda Śląska, 

41-710 

2

Gmina M. Ruda Śląska

Powiat Powiat m.Ruda Śląska

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon

Nip

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Inżynieryjska 3, 

Jelcz-Laskowice, 

55-220 

STAL-MET NIECZAJ SP Z O.O.
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Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 22 1391/OS/2011 12-05-2011 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 301/OS/2014 06-02-2014 Marszałek Województwa  

Śląskiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 341/OS/2015 25-02-2015 Marszałek Województwa  

Śląskiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

12-02-2019

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  4

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Miąższość trzech warstw zmieszanych popiołów z osadami 0,6m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  20,00

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 tak
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Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

zalegające popioły na przemian z warstwą  osadów ściekowych

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)100101

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

tak

nie

5435



Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  37 240,4590 R3

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów pokoagulacyjnych i poneutralizacyjnych nr III 0721447571

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Świerczyniecka 12, 

43-100 Tychy

2

Gmina M. Tychy

Powiat Powiat m.Tychy

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 072144757

Nip 5471838076

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Komorowicka 79A, 

43-300 Bielsko-Biała

FENICE POLAND Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 Sr-III-5613/Ty/19/35 14-09-2000 Wojewoda ŚląskiDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 GWA.DF.73532-93/08 22-01-2009 Prezydent Miasta TychyPozwolenie na budowę

 12 GWA-II/AR.HZ.73511-33

4/00

08-12-2000 Prezydent Miasta TychyPozwolenie na budowę

 13 WAR.DF 7355-111/02 06-05-2002 Prezydent Miasta TychyPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 1369/OS/2014 15-07-2014 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 626/OS/2009 22-01-2009 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 BB-OS-GO.7244.00009.

2014

09-09-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

09-09-2014

obowiązuje do:

10-09-2024

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.JN/76361/10/2/10 31-01-2011 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

obowiązuje od:

31-01-2011

obowiązuje do:

24-01-2021

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31
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Pojemność całkowita [m3]32  7 177,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 7 177,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  4 277,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Dolna warstwa uszczelniająca - sześć warstw iłu o miąższości 25cm (łącznie 1,5 m), podsypka żwirowa

Geowłóknina separacyjna o gramaturze 200g/m2 typu Secutex 201 GRK3. Mineralna warstwa drenażowo kontrolna, żwirowa 

2/16 o miąższości 30cm z zainstalowanych systemem rur drenarskich PEHD fi160 w obsypce wirowej 16/32 do 

odprowadzania ewentualnych odcieków z niecki składowiska.

System kontroli szczelności geomembrany - GECO. Geomembrana PEHD gr. 2 mm, Geowłóknina ochronna dla 

geomembrany Secutex 201 R1204-1200g/m2, Mineralna warstwa drenażowo żwirowa 2/16 o miąższości 30 cm z 

zainstalowanym systemem rur drenarskich PEHD fi 315mm w obsypce żwirowej 16/32 do odcieków z niecki składowiska. 

Geowłóknina separacyjna o gramaturze 200g/m2 typu Secutex 201 GRK3, Warstwa płyt żelbetowych 12 cm, jako 

zabezpieczenie przed dynamicznym oddziaływaniem zrzucanych z komory odpadów stanowiących trwałe podłoże dna i 

ścian składowiska.

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Warstwa żwirowa o uziarnieniu 2/16 mm i grubości 30cm w dnie niecki

Rury drenażowe PEHD fi 160 w obsypce żwirowej 16/32 mm

kolektory (materiał, średnica)

dno komory składowiska ukształtowane jest ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi które wynoszą 1% i 1,5 %.

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

nie dotyczy

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
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Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

Odcieki ze 

składowiska 

odpompowane są do 

kanalizacji 

przemysłowej 

"własnej" a następnie 

na urządzeń i instalacji 

znajdujących się na 

terenie Centralnej 

Oczyszczalni ścieków 

FCA POLAND w 

Tychach 

(eksploatowanej praz 

FENICE POLAND) do 

fizyko-chemicznej ich 

obróbki.

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  5,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie
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Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie
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Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  21 469,27

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Centralne Składowisko Odpadów Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" 2762551701

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Boczna 1, 

42-600 Tarnowskie Góry

2

Gmina Tarnowskie Góry

Powiat Powiat tarnogórski

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 276255170

Nip 6452513103

Typ składowiska składowisko odpadów niebezpiecznych

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Karłuszowiec 5, 

42-600 Tarnowskie Góry

Skarb Państwa - Starosta Tarnogórski

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 AI-7334/256/99 18-10-1999 Burmistrz Miasta Tarnowskie GóryDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)
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 12 AIII-7351U/8/2000 19-04-2000 Burmistrz Miasta Tarnowskie GóryPozwolenie na budowę

 12 GBA-7351/489/VIII/04 16-08-2004 Starosta TarnogórskiPozwolenie na budowę

 12 AIII-7351U/25/01 08-11-2001 Burmistrz Miasta Tarnowskie GóryPozwolenie na budowę

 12 GBA-7351/378/VIII/03 12-02-2004 Starosta TarnogórskiPozwolenie na budowę

 12 CBA.73518-412/08 23-07-2008 Starosta TarnogórskiPozwolenie na budowę

 12 AIII-7351 U/29/02 25-07-2002 Burmistrz Miasta Tarnowskie GóryPozwolenie na budowę

 13 Kwatera K2: 

GA-III-7353/15/03

21-06-2003 Burmistrz Miasta Tarnowskie GóryPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 K5: PINB-7353/14/Bw/04 23-12-2004 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Tarnowskich 

Górach

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 Kwatera K1:  

AIII-7353/18/02

05-11-2002 Burmistrz Miasta Tarnowskie GóryPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 Kwatera K3: 

PINB-7353/317/03

29-09-2003 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Tarnowskich 

Górach

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 K4:  

KPINB-7353/13/Bw/LM/0

4

15-11-2004 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Tarnowskich 

Górach

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 21 k3 ŚR-II-6627/7/05/2/06 20-09-2006 Wojewoda Śląski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 K1: ŚR-III-6627/5/1/D/04 06-05-2004 Wojewoda Śląski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 K3: OS.GO.7241.3.2011 20-09-2006 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach
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 21 K2: ŚR-II-6627/7/1/D/05 06-09-2005 Wojewoda Śląski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 OS-GO.7241.00009.201

5

27-04-2015 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 OS.PZ.KW-00022/15 30-01-2015 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

30-01-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.PZ.KW-00855/14 26-11-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

26-11-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.PZ.KW-00411/14 07-07-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

07-07-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  5

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31  3

Pojemność całkowita [m3]32  1 290 700,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 1 047 804,50

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  111 300,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

brak

warstwa iłowa 1,5 m, k<1X10-11 m/s (kwatera K1)

warstwa iłowa 1,0 m, k<1X10-9 m/s (kwatery K2-K5)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana HDPE 2,5 mm (kwatery K1-K5)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
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Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,4 m żwir 8/16, 0,6 m nad ciągami drenażowymi K<1X10-4 m/s

HDPE, DN200

kolektory (materiał, średnica)

spadek 3%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

koryta betonowe

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie we 

własnej oczyszczalni  

ścieków (odbiornik: 

rzeka Stoła)

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]
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Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  1 685 509,12

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813  3,8000  3,3100

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Konwaliowa 1, 

Sobuczyna, 

42-263 Wrzosowa

2

Gmina Poczesna

Powiat Powiat częstochowski

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 365619053

Nip 5732869929

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Konwaliowa 1, 

Sobuczyna, 

42-256 Wrzosowa

SOBREKO sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 PL-II-4217/17/8/83 21-11-1983 Wojewoda CzęstochowskiDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 NI-U5/5610/3378/83 28-07-1983 Wojewódzkie Biurow Planowania 

Przestrzennego w Częstochowie

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AB.IV.7351/1365/P/59/1

0

14-01-2011 Starosta CzęstochowskiPozwolenie na budowę

 12 AB.IV.7351/892/P/113/0

7

10-10-2007 Starosta CzęstochowskiPozwolenie na budowę

 13 PINB.II.7353/Ks/6/Ps/11 14-07-2008 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Częstochowie

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB-II-7353/KS/3/Ps/11 28-06-2011 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Częstochowie

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 AB.6740.2.2018 04-01-2018 Starosta CzęstochowskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 OS.Cz.WG.76365/1/08 05-06-2008 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 Cz.OS.GO.7241.6.2014 23-02-2016 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 488/OS/2017 16-02-2017 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 OS.CZ.WG.7628/12/6/0

8

29-10-2008 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

29-10-2008

obowiązuje do:

28-10-2018

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1
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Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  1 995 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 630 081,80

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Naturalne, grubość od 23m do 48m (wg Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w rejonie składowiska), 

współczynnik filtracji k=1x10-9

II kwatery, I etap - miąższość większa niż 1m k<<1x10-9m/s II kwatery, II etap - miąższość większa niż 1m k<<1x10-9m/s

nie występuje

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

II kwatera, I etap - folia z PE o grubości 2 mm ( jednostronnie, szorstkowata, łączona przez zgrzewanie) II kwatera, II etap - 

folia z PEHD o grubości 2 mm (, szorstkowata, łączona przez zgrzewanie)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

II kwatera, II etap - drenaż ułożone z dwuwarstwowych rur PE, gałązki drenażu o śr. 80 mm w odległości co 20m połączone 

do zbieracza o śr 200mm. Zbieracz główny o śr. 250mm. System drenażu - miąższość 0,6m

II kwatera, II etap - kolektor odprowadzający PCV śr. 400

kolektory (materiał, średnica)

nachylenie wzdłuż i w kierunku kolektorów 4%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

rowy opaskowe wokół kwater składowych

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

zbiornik betonowy 300m2

zbiornik ziemny foliowany 3000m2

zbiornik ziemny foliowany 120m2

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej tak
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wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Zraszanie kwater składowych

nie

Oczyszczane we 

własnej oczyszczalni 

odcieków, 

odbiornikiem ścieków 

oczyszczonych jest 

rzeka Sobuczyna

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  12,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

materiał ziemny

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  8 722,5000 R5

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  23 289,4000 R5
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Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  2 978,5000 R5

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  3 106 943,89

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady020299  2,6000

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  362,7400

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  302,9000

Inne niewymienione odpady070199  205,4000

Odpady tworzyw sztucznych070213  24,7800

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  923,2200

Inne niewymienione odpady070299  685,2000

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14120115  34,0800

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  1,0800

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 

spożycia

160380  120,2200

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06

170107  274,2800

Szkło170202  17,2600

Odpadowa papa170380  133,9200

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  48,7200
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Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  1 446,3200

Inne niewymienione odpady190599  17 252,2000

Skratki190801  26,0400

Zawartość piaskowników190802  16,6400

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  178,1400

Inne niewymienione odpady190999  4,6200

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  2 863,4800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  21 121,5400

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny200199  1 063,2800

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  666,4600

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  431,6800

Nazwa składowiska odpadów Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Borynia-Jar zbiornik 6a1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Stawowa 4, 

44-264 Świerklany

2

Gmina Świerklany

Powiat Powiat rybnicki

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 271747631

Nip 6330005110

3

4

5

6

7
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Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Węglowa 4, 

Jastrzębie Zdrój, 

44-268 Jastrrzębie Zdrój

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (KWK BORYNIA)

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 UA-7332/136/99 31-12-1999 Wójt Gminy ŚwierklanyDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AB-351/128/2000/Ś 02-10-2000 Starosta RybnickiPozwolenie na budowę

 22 OS.GO.7241.17.2013 22-05-2013 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2011

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-03-2013

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 OS.GO.7241.00051.201

4

31-05-2016 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2011

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-03-2011

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 OS.GO.7221/87/11 28-11-2011 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2011

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-03-2011

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OS.GO.76367/1/10 22-12-2010 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR-II-6623/3/3/06 10-08-2006 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 24 obowiązuje od:

10-08-2006

obowiązuje do:

31-12-2011

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji składowiska była 

czasowa?
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 25 OS.GO.76360/19/08 31-07-2008 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

31-07-2008

obowiązuje do:

31-12-2016

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.GO.76364/1/10 15-11-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

15-01-2010

obowiązuje do:

15-11-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  3 020 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 3 020 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  1 270 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

gliny

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

rury kamionkowe

rury kamionkowe śred, 300 mm

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)
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8%

rowy opaskowe

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

otwarty - ziemny, 1900m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie
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rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

nie

tak

nie

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  5 134 461,30

Ocena składowiska odpadów
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Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Beskid Żywiec Sp. z o. o.1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Kabaty 2, 

34-300 Żywiec

2

Gmina Żywiec

Powiat Powiat żywiecki

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 070453336

Nip 5531000805

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Kabaty 2, 

34-300 Żywiec

Beskid Żywiec Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 AGGR-7330/1/95 11-01-1995 Burmistrz ŻywcaDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AGR-73510/42/95 06-04-1995 Burmistrz ŻywcaPozwolenie na budowę
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 13 AB-7351/24/96 29-03-1996 Burmistrz ŻywcaPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 BOZN-OŚ-7645/Ś/1/02 28-01-2002 Starosta ŻywieckiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 778/OS/2014 10-04-2014 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 1331/OS/2013 20-06-2013 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ŚR-IV-6618/PZ-22/10/07 25-10-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

25-10-2007

obowiązuje do:

25-10-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.JN/7628/5/1/11 01-06-2011 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

01-06-2011

obowiązuje do:

25-10-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 OS.JN/7628/5/1/11 01-06-2011 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

01-06-2011

obowiązuje do:

25-10-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-IV-6618/PZ-22/10/07 25-10-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

25-10-2007

obowiązuje do:

25-10-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2639/OS/2014 04-12-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

04-12-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 BB OS.7222.00007.2011 22-12-2011 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

22-12-2011

obowiązuje do:

25-10-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 1200/OS/2014 11-06-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

11-06-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 Nr 1280/OS/2013 12-06-2013 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

12-06-2013

obowiązuje do:

04-11-2011

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  485 624,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 378 327,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

warstwa glin o grubości 2,1-1,2m K=2,23*10^-9 do 9,04*10^-8 m/s

dwie warstwy folii HDPE o grubości 2 mm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

nie dotyczy

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

żwirowa warstwa filtracyjno-ochronna o grubości 0,3-0,6m

rury giętkie PCV o średnicy 113 mm

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie ze spadkiem podłużnym 2% i spadkiem poprzecznym 1%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

nie

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
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Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  25,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07010413
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Zawartość piaskowników190802

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej 

skał inne niż wymienione w 01 04 07

010413  406,7600 jako materiał do wykonywania warstwy izolacyjnej

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  138,7700 jako materiał do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania 

korony składowiska
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  729,3400 jako materiał do wykonywania warstwy izolacyjnej

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  0,3800 jako materiał do wykonywania warstwy izolacyjnej

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  1 499,4000 jako materiał do wykonywania okrywy warstwy biologicznej skarp 

eksploatowanego składowiska

Zawartość piaskowników190802  30,1200 jako materiał do wykonywania warstwy izolacyjnej

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  360 440,49

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady190599  5 630,9200

Skratki190801  420,6100

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  179,0000  127,6270

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów Smolnica 5309431001

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Smolnica, 

2

Gmina Sośnicowice

Powiat Powiat gliwicki

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 530943100

3

4

5

6
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Nip 7490007236

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Dębowa 3, 

Kotlarnia, 

Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 PP-B/7332/1/00 10-10-2000 Burmistrz SośnicowicDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 WA-7351/22/Soś.2001 12-07-2001 Starosta GliwickiPozwolenie na budowę

 14 WR-7643/3/2/02 12-02-2002 Starosta GliwickiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 WR.7643-2/03_4 31-12-2003 Starosta Gliwicki wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 15 WR.7643-2/03_4 31-12-2003 Starosta Gliwicki wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 25 WR.7649-25/06_4 24-08-2006 Starosta Gliwicki obowiązuje od:

24-08-2006

obowiązuje do:

25-05-2016

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.6233.33/2014 15-12-2014 Starosta Rybnicki obowiązuje od:

15-12-2014

obowiązuje do:

14-12-2024

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31
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Pojemność całkowita [m3]32  6 000 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 3 156 253,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie
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oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

nie

nie

nie

nie

tak
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wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  18 535 300,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Gminne Składowisko Odpadów1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Kazierza Wielkiego 1, 

42-160 Krzepice

2
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Gmina Krzepice

Powiat Powiat kłobucki

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 150032736

Nip 5740007792

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Targowa 19, 

42-160 Krzepice

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 98_XXI_88 29-01-1988 Rada Miasta KrzepiceDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 AB.B.7351_02_37_2010 12-05-2010 STAROSTA KŁOBUCKIPozwolenie na budowę

 22 2243/OS/2015 22-12-2015 MARSZAŁEK WOJWEÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

31-12-2020

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 2244_OS_2015 22-12-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 2245/OS/2015 22-12-2015 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

22-12-2015

obowiązuje do:

31-12-2020

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 2373_OS_2010 11-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO

obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 2757_OS_2014 03-12-2014 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO

obowiązuje od:

03-12-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  65 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 40 750,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  8 600,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

gliniasto-ilaste, uszczelnienie naturalne o miąższości ponad 100m nad utworami ilastymi

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Żwir granulowany 2-3 mm o wielkości 0,2x,02m

sączki ceramiczne &#216; 100mm rury PE &#216; 100mm z perforacją wzdłużna przy szerokości szczelin do 1mm

kolektory (materiał, średnica)

4% w kierunku południowym

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów- rów opaskowy- po wschodniej stronie drogi gruntowej, nachylenie skrap do 1:1,5

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym o pojemności 60m3
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Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne nie
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konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  30,0000 kształtowanie bryły składowiska w ramach prac związanych z 

zamykaniem składowiska

Gruz ceglany170102  70,0000 kształtowanie bryły składowiska w ramach prac związanych z 

zamykaniem składowiska

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  20 068,18

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]
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masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Al. Jana Pawła II 10, 

41-902 Bytom

2

Gmina M. Bytom

Powiat Powiat m.Bytom

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 270150701

Nip 6260002826

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Kościuszki 11, 

41-902 Bytom

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 AAP.7351/259 30-01-2009 Prezydent Miasta BytomiaDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 11 AAP.II-7334/0/386/97 15-12-1997 Prezydent Miasta BytomiaDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AAB.7353-580/09 14-10-2009 Prezydent Miasta BytomiaPozwolenie na budowę

 12 AAP.II-7334/0/386/97 16-11-1998 Prezydent Miasta BytomiaPozwolenie na budowę

5471



 13 PINB.IV-7358/36/2011 22-06-2011 PINB BytomPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 AAB.III-7351/259/2000 28-02-2000 Prezydent Miasta BytomiaPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 AAB.7355/9/2003 29-01-2003 Prezydent Miasta BytomiaPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 2613/OS/2010 15-06-2010 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 206/OS/2016 09-02-2016 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 1467/OS/2011 20-05-2011 Marszałek Województwa Sląskiego obowiązuje od:

20-05-2011

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2319/OS/2016 26-09-2016 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

26-09-2016

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2493/OS/2014 27-11-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

27-11-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-II-6618/29/06/4/07 07-05-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

07-05-2007

obowiązuje do:

07-05-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  3

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  1 100 750,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 842 047,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  74 007,00

35 Uszczelnienie tak
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naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

warstwa mineralna 0,4 m, bentomat

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

folia PEHD- 2mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

piasek

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak

nie

wstępne 

napowietrzanie w 

zbiorniku 

przepływowym przed 

skierowaniem do 

kanalizacji miejskiej

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  5,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Minerały (np. piasek, kamienie)191209

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

tak

tak

tak

tak
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Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4,1000 R12

Gruz ceglany170102  16,4000 R12

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  765 899,80

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  66,3000
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Zawartość piaskowników190802  14,9000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  3,3000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Cegielniana 22, 

42-700 Lipie Śląskie

2

Gmina Pawonków

Powiat Powiat lubliniecki

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 015248323

Nip 5262652887

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Wilcza 33, 

00-544 Warszawa

IT O.Ś. spółka z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 OŚ.7624/1/2009 14-10-2009 Wójt Gminy PawonkówDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 WB.7351-620/09/10 26-07-2010 Starosta LublinieckiPozwolenie na budowę

 12 W.6740/620/2009/2015 04-05-2015 Starosta LublinieckiPozwolenie na budowę

 12 WB7351/30/99 12-04-1999 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Lublińcu

Pozwolenie na budowę
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 12 WB.7351-628/09 25-11-2009 Starosta Powiatu LublinieckiegoPozwolenie na budowę

 13 7353/313/06 10-11-2006 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB.7753.516.2015 14-12-2015 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowalnego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB 7353/326/10 01-10-2010 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Lublińcu

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 21 CZ.OS.WG.76366/1/3/0

9/10

04-02-2010 Marszałek Województwa Śląskiego 

zgoda na zamknięcie kwatery nr 1

wyznaczony rok zamknięcia:

2010

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

30-06-2010

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 2885/OS/2016 03-11-2016 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

wyznaczony rok zamknięcia:

2016

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

30-11-2016

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 Cz.OS.WG.76365/5/10 15-10-2010 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 1823/OS/2015 08-10-2015 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 369/OS/2015 25-02-2015 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 1839/OS/2015 21-10-2015 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

21-10-2015

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 CZ.OS.WG.7628/6/7/10 25-10-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

25-10-2010

obowiązuje do:

20-10-2020

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 2898/OS/2014 31-12-2014 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

obowiązuje od:

31-12-2014

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.GO.7244.00073.201

5

21-10-2015 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

21-10-2015

obowiązuje do:

31-12-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 OS.GO.7244.00088.201

6

22-05-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

22-05-2017

obowiązuje do:

30-05-2020

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 1399/OS/2015 27-07-2015 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

27-07-2015

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 2898/OS/2014 31-12-2014 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

obowiązuje od:

31-12-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 1399/OS/2015 27-07-2015 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

obowiązuje od:

27-07-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 Cz.OS.WG.7628/6/7/10 25-10-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 995/OS/2016 24-05-2016 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

obowiązuje od:

24-05-2016

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  4

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  3

Pojemność całkowita [m3]32  578 088,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 474 306,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  76 550,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Kwatera 2 i 1 (1*10m-9 m/s)

Kwatera 3 (1*10m-9 m/s)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)
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tak,(bentomata 5000g/m2, Folia PEHD 2mm)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

tak 0,5m  (1-10m-4 m/s)

tak, HDPe DN 250 mm

kolektory (materiał, średnica)

3%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

zbiornik betonowy 2000 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak, zraszanie kwatery

nie

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

5479



Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

minerał

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 165,7800 wykonywanie tymczasowych dróg

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  4 246,2200 wykonywanie tymczasowych dróg dojazdowych, warstwa 

wyrównująca, warstwa izolacyjna

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  12 708,6600 warstwa rekultywacyjna

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  19 046,2600 warstwa  wyrównująca, uszczelniająca, budowa obwałowań skarp

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  393 488,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101  38,6200

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06

170107  37,4800

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  15,6200

Odpadowa papa170380  38,4800

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  23,4400
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Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  5 820,8000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503  41,2400

Inne niewymienione odpady190599  25 854,6800

Skratki190801  0,6200

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  1 147,6400  1 147,6400

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  15 421,3800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  1 111,7400

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny200199  77,1200

Odpady wielkogabarytowe200307  31,5600

Nazwa składowiska odpadów Składowisko żużli hutniczych z wytopu ołowiu1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Roździeńskiego 24, 

41-946 Piekary Śląskie

2

Gmina M. Piekary Śląskie

Powiat Powiat m.Piekary Śląskie

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 270647152

Nip 6260003139

Typ składowiska składowisko odpadów niebezpiecznych

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

Orzeł Biały S.A.

5482



ul. Harcerska 23, 

41-946 Piekary Śląskie

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 A-7331/4/Z/94 13-07-1994 Prezydent Miasta Piekary ŚląskieDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 A-7351/67/95/Z 19-12-1995 Prezydent Miasta Pieakry ŚląskiePozwolenie na budowę

 13 A-7351/67/95-96/Z 05-11-1996 Urząd Miasta Piekary ŚląskiePozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 ŚR-II-6626/24/D/02 01-02-2002 Wojewoda ŚląskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 2859/OS/2014 30-12-2014 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 2328/OS/2010 11-06-2010 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 OS.GO.7628/53/08 31-07-2008 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

31-07-2008

obowiązuje do:

27-04-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-II-6618/34/06/8/07 27-04-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

27-04-2007

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 3395/OS2017 10-10-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

10-10-2017

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2326/OS/2010 11-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

27-04-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2614/OS/2014 26-11-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

26-11-2014

obowiązuje do:

27-04-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne
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29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  100 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 92 736,06

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  25 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

warstwa odpadów poflotacyjnych o grubości min 5 m i wsp. 5-8*-(6) m/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

wody z obszaru składowania ujmowane są i oczyszczane przez Centralną Pompownię "Bolko" w Bytomiu

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej nie
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wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

nie

tak
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wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

nie

tak

nie

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  234 486,90

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej100401  7 255,5480
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Nazwa składowiska odpadów Gminne Składowiska Odpadów Komunalnych 2732433501

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Księdza Walentego 3, 

44-264 Jankowice

2

Gmina Świerklany

Powiat Powiat rybnicki

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 273243350

Nip 6422170549

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Strażacka 1, 

44-266 Świerklany

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 75/88 24-08-1988 Wojewoda KatowickiDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 3/94 OA-7351/11/93 12-01-1999 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Rybniku

Pozwolenie na budowę

 13 UA-7358/48/97 28-11-1997 Wójt Gminy ŚwierklanyPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 Oś-7636/1/2002 14-03-2002 Starosta RybnickiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 Oś-7634/1/2003 05-09-2003 Starosta Rybnicki wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)
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 22 1796/OS/2013 16-08-2013 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 1379/OS/2017 04-05-2017 Marszałek województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 Oś-7629-1/10 23-07-2010 Starosta RybnickiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 2812/OS/2013 27-12-2013 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

27-12-2013

obowiązuje do:

31-12-2018

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 4230/OS/2017 19-12-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 2052/OS/2018 28-06-2018 Marszałek Wojweództwa Śląskiego obowiązuje od:

28-06-2018

obowiązuje do:

31-12-2025

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 1381/OS/2017 04-05-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

04-05-2017

obowiązuje do:

26-06-2021

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 Oś.6233.15.2011 27-06-2011 Starosta Rybnicki obowiązuje od:

27-06-2011

obowiązuje do:

26-06-2021

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  52 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 30 318,17
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Powierzchnia w granicach korony [m2]34  18 200,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

mało i średnio spoiste gliny, iły pylaste

materiał ilasty - łupek węglowy - warstwa 1 m, k-1,0x10-4 m/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

nie

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

30 cm obsypka żwirowa

rurociąg drenarski z PCV &#216;125. Na załamaniach spadków oraz połączeniach ciągów studnie kontrolne z rur bet. 

&#216;1000

kolektory (materiał, średnica)

3 - 87,3 ‰

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

nie

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

zbiornik o pojemności 970 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

zraszanie odpadów na płycie składowiska

nie

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak
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wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

nie

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 561,7200 kształtowanie bryły w trakcie zamykania wysypiska

Gruz ceglany170102  251,0400 kształtowanie bryły w trakcie zamykania wysypiska

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  166,7600 kształtowanie bryły w trakcie zamykania wysypiska

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  24 276,51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

5491



Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne 0084374691

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Kolberga 67, 

44-251 Rybnik

2

Gmina M. Rybnik

Powiat Powiat m.Rybnik

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 008437469

Nip 6422323556

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. HOTELOWA 12, 

44-213 RYBNIK

HOSSA Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 22/7362/2010 29-10-2010 Prezydent Miasta RybnikaPozwolenie na budowę

 12 24/73530/2009 31-03-2009 Prezydent Miasta RybnikaPozwolenie na budowę

 13 157/10 29-11-2010 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Rybnika

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 17/11 28-02-2011 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Rybnika

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 11/13 10-01-2013 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Rybnika

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 1362/OS/2016 30-06-2016 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 25 1588/OS/14 31-07-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

31-07-2014

obowiązuje do:

30-07-2024

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 1588/OS/2014 31-07-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

31-07-2014

obowiązuje do:

30-07-2024

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  408 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 223 397,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  25 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

0,5m, współczynnik filtracji k>=10-4m/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia PEHD o grubości 2mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,5m, współczynnik filtracji k<=10-4m/s

Rury perforowane PEHD. Sączki śr.100mm, zbieracz śr. 200mm

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)
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3%

Nie

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

690m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Tak, zraszanie warstw odpadów

tak

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  50,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak
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rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  22,8000 przesypywanie składowanych odpadów

Gruz ceglany170102  9,3000 przesypywanie składowanych odpadów

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  8,5000 Przesypywanie składowanych odpadów

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  2 529,8000 przesypywanie składowanych odpadów

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  192 988,43

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06

170107  752,2000

Szkło170202  4,0000

Odpadowa papa170380  309,4000

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  2,7000

Inne niewymienione odpady190599  11 356,7000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  12 254,6000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  324,4000
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Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  500,0000

Nazwa składowiska odpadów Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Cmentarna 19, 

41-800 Zabrze

2

Gmina M. Zabrze

Powiat Powiat m.Zabrze

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 276854640

Nip 6482356252

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Matejki 6, 

41-800 Zabrze

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 WB.II-HS-7353-2-85/201

0

18-05-2011 Prezydent Miasta ZabrzePozwolenie na budowę

 12 UAN-73510/119/1509/33

29/96/HS

17-07-1996 Prezydent Miasta ZabrzePozwolenie na budowę

 13 UAN-73511a/2/148/243/

98/HS

22-01-1998 Prezydent Miasta ZabrzePozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 21 2904/OS/2017 30-08-2017 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach
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 21 1929/OS/2017 08-06-2017 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 OS.GO.76365/10/08 30-07-2008 Marszałek Województwa Ślaskiego 

w Katowicach

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 1740/OS/2017 30-05-2017 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

obowiązuje od:

30-05-2017

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2279/OS/2010 11-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2524/OS/2014 03-12-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

03-12-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 1218/OS/2013 04-06-2013 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

04-06-2013

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 1930/OS/2017 08-06-2017 Marszałek Województwa Śląskiego 

w Katowicach

obowiązuje od:

08-06-2017

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2094/OS/2011 14-07-2011 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

14-07-2011

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 923/OS/2015 22-05-2015 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

22-05-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 83/OS/2015 19-01-2015 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

19-01-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-III-6618/PZ/60/05/9/0

6

24-07-2006 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

24-07-2006

obowiązuje do:

24-07-2016

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 1923/OS/2013 26-09-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

26-09-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 2083/OS/2008 30-07-2008 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

30-07-2008

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 93/OS/2013 02-01-2013 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

02-01-2013

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  411 286,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 411 286,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  35 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

PEHD 2mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

śr 180/210 "Wawin"

kolektory (materiał, średnica)

2 %

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)
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zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

zbiornik odcieków 180 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

zraszanie odpadów

nie

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału
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Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  478,8400 do wykonywania warstwy wyrównawczej w ramach kształtowania 

bryły składowiska

Gruz ceglany170102  0,8400 budowa dróg technologicznych i budowa skarp w tym obwałowań
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  5 340,4600 Budowa skarp w tym obwałowań, budowa dróg

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  7 994,1400 okrywa rekultywacyjna, wartswy izolacyjne

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  26 319,3000 odpady do wykonywania warstwy rekultywacyjnej

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  3 908,8200 do wykonywania warstwy wyrównawczej w ramach kształtowania 

bryły składowiska

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  511 552,15

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów FCC Polska Sp z o.o. Z.U.O. Sadów1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Leśna , 

Sadów, 

42-700 Lubliniec

2

Gmina Koszęcin

Powiat Powiat lubliniecki

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 357190739

Nip 6762157648

3

4

5

6

7
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Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Lecha 10, 

41-800 Zabrze

FCCPolska Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 BHU-7331/1/2005 24-01-2005 Wójt Gminy KoszęcinDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 BHU-7331/10/15/04 28-06-2004 Wójt Gminy KoszęcinDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 WB73511/59/2005 29-08-2005 Starosta LublinieckiPozwolenie na budowę

 13 Cz.Os.WG.7628/8/10 07-08-2009 Marszałek Województwa ŚląskiegoPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 Śr-II-6618/16/06/17/07 31-10-2007 Wojewoda ŚląskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 OS.PZ.7222.00021.2013 30-12-2013 Marszałek Województwa ŚląskiegoPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 ŚR.X.6622/3/05 28-11-2005 Wojewoda ŚląskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 OS.GO.7628/16/05/08 11-08-2008 Marszałek Województwa ŚląskiegoPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 Cz-OS-GO.7241.3.2015 26-06-2015 Marszałek Województwa ŚląskiegoPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 Cz.Os.WG.7628/8/10 11-06-2010 Marszałek Województwa ŚląskiegoPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 ŚR.X.6622/4/04 28-05-2004 Wojewoda ŚląskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚ-7164/2/1/2002 25-01-2002 Starosta LublinieckiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej
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 22 1058/OS/2015 26-06-2015 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2020

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 CZ.OS.GO.7241.3.2015 26-06-2015 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

30-06-2015

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 Cz.OS.WG.76365/4/10 11-06-2010 Marszałek województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR.X.6623/13/04/05 17-05-2005 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 Cz.OS.GO.KW.90/12 05-07-2012 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR.II-6623/13/07 24-10-2007 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR.X.6623/6/04 27-05-2004 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 1086/OS/2015 29-06-2015 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

29-06-2015

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 Cz.OS.PZ.7222.6.2011 11-05-2012 Marszałek województwa Śląskiego obowiązuje od:

11-05-2012

obowiązuje do:

31-12-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 OS.PZ.7222.00021.2013 30-12-2013 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

30-12-2013

obowiązuje do:

31-12-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO.7628/16/05/08 11-08-2008 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

11-08-2008

obowiązuje do:

31-12-2013

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 Cz.Os.WG.7628/7/5/09 07-08-2009 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

07-08-2009

obowiązuje do:

31-12-2013

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 Cz.OS.GO.7244.5.2015 29-06-2015 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

29-06-2015

obowiązuje do:

30-06-2020

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 Cz.Os.WG.7628/8/10 11-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

31-12-2013

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-II-6618/16/06/17/07 31-10-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

31-10-2007

obowiązuje do:

31-12-2013

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  240 841,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 239 155,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  750,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

nie

nie

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

geowłóknina, dysperbit, emizol AL.0,5 m

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)
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kf 1,5x10 (-1) m/s (-1) 

przepuszczalność wody-15 cm/1 s

beton, 120 cm

kolektory (materiał, średnica)

5-7%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

300

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

zraszanie

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak
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Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Minerały (np. piasek, kamienie)191209

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  1 906,5900 utwardzenie, rekultywacja

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  142,5800 warstwa inertna, kształtowanie bryły i korony

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 964,7900 warstwa inertna, kształtowanie bryły i korony

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  3 558,7400 warstwa inertna, rekultywacja

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  9,8000 rekultywacja

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  169 700,15

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Centralne Składowisko Odpadów "Rudna Góra"- Hałda 2721156201

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów ul. Chopina 94, 

43-600 Jaworzno

2

Gmina M. Jaworzno

Powiat Powiat m.Jaworzno

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 272115620

Nip 6320000275

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Chopina 94, 

43-600 Jaworzno

Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 BUA.II-440/Jaw-44/69 26-09-1969 Prezydium WRN w KrakowieDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 14 ŚR-II-6626/25/D/02 01-02-2002 Wojewoda ŚląskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 ŚR.II-6626/51/02/6/03 15-12-2003 Wojewoda Śląski wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 21 ŚR-II-6627/51/02/4/07 19-12-2007 Wojewoda Śląski wyznaczony rok zamknięcia:

2015

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-05-2007

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 418/OS/2016 10-03-2016 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OŚ.GO.KW-00129/10 14-06-2010 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 23 ŚR-II-6623/6/4/D/03 02-01-2003 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ŚR-II-6620-6622/252/04/

11/05

05-04-2005 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

05-04-2005

obowiązuje do:

05-04-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  543 600,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 200 100,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  50 000,00

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)
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tak, rów opaskowy

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

32 + 2400

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Po oczyszczaniu łącznie ze ściekami zakładowymi, część ścieków oczyszcoznych zawracana na potrzeby procesów 

technologicznych

nie

nie

Wody z rowu 

opaskowego 

składowiska są na 

bieżąco 

przepompowywane do 

oczyszczania w 

zakładowej centralnej 

oczyszczalni ścieków 

- nadmiar ścieków 

oczyszczonych 

wprowadzany do 

potoku Wąwolnica 

(zlewnia Przemszy)

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  300,00

Ogrodzenie41 nie
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Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ziemia ilasta z wykopów

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

tak

nie

tak
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  97 589,45

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 3666676631

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Wrzosowa 20a, 

Zaolszany, 

44-120 Pyskowice

2

Gmina Pyskowice

Powiat Powiat gliwicki

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 366667663

Nip 9691623351

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ZAOLSZANY Sp. z o.o.
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ul. Strzelców Bytomskich 9, 

44-120 Pyskowice

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 21/91 27-09-1991 Prezydent Miasta GliwiceDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 233/10 07-04-2010 Starosta gliwickiPozwolenie na budowę

 13 147/pysk./2013 24-10-2013 PINB powiatu gliwickiegoPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 WR-7643/1/2/02 12-02-2002 Starosta gliwickiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 1925/OS/08 21-07-2008 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 308/OS/2014 12-02-2014 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 2969/OS/2012 31-10-2012 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 739/OS/2018 28-02-2018 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

28-02-2018

obowiązuje do:

31-12-2019

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 740/OS/2018 28-02-2018 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

28-02-2018

obowiązuje do:

31-12-2020

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 ŚR-II/6618/118/36/6/07 20-04-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  4
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Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  3

Pojemność całkowita [m3]32  1 080 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 680 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  30 320,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

nie

warstwa mineralna-0,4m

bentomat

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

folia PEHD 2mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Piasek 30 cm dreny w obsypce żwirowej geowłóknina

perforowane rury poliatynowe 200mm

kolektory (materiał, średnica)

20%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

900

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

tak

nie
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wykorzystanie do celów technologicznych (

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  30,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

tak

tak

nie
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wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  9 875,1300 R12

Gruz ceglany170102  9,5200 R5

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  355,7400 R5

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  7 422,5400 R5

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  15 188,0900 R3

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  5 630,6700 R3

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  8 312,6900 R5

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  4 919,8800 R5
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Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Gminne wysypisko Koniecpol-Radoszewnica1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Zachodnia 30/40, 

Koniecpol-Radoszewnica, 

42-230 Koniecpol

2

Gmina Koniecpol

Powiat Powiat częstochowski

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 243115077

Nip 9492193190

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Zachodnia 30/40, 

Koniecpol-Radoszewnica, 

42-230 Koniecpol

Zakłąd Usług Komunalnych w Koniecpolu

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne
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 10 OSI8624/28/90 13-02-1990 Urząd Wojewódzki w CzęstochowieDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 UAN-7351/7/92/U/I 18-11-1992 Urząd Rejonowy w KoniecpoluDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 UAN-7351/7/92/U/I 18-11-1992 Urząd Rejonowy w KoniecpoluPozwolenie na budowę

 13 GUOSIII2223/20/9 29-12-1993 Urząd Miasta i Gminy w KoniecpoluPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚVIII7635/2/02 05-02-2002 Starostwo Powiatowe w 

Częstochowie

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 OSIII7635/47/2/93 24-05-1993 Starostwo Powiatowe w 

Częstochowie

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OŚVII7635/24-1/o/03/04 02-03-2004 Starostwo Powiatowe w 

Częstochowie

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 28 INC-III/401/59 30-12-2008 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Katowicach

podstawa prawna:

termin wstrzymania:

Czy dla składowiska była wydana 

decyzja w sprawie wstrzymania 

działalności?

Dane techniczne

29 Liczba kwater  4

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  190 540,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 68 334,60

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  16 434,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Utwory kredy oraz utwory czwartorzędowe, miąższość ok 3m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)
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piasek

Foliza Izolacyjna PCV, 1mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

drenaż kontrolny, drenaże ściekowe i zbiornik ściekó

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

35,5

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak
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szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Żużle i popioły

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)100101

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

tak

nie

tak

tak

nie

nie

tak

tak

tak

nie

tak
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Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  41 092,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Rybnicka 125, 

47-400 Racibórz

2

Gmina Racibórz

Powiat Powiat raciborski

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 243141979

Nip 6392004383

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Rybnicka 125, 

47-400 Racibórz

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 IU.IX73310-1/4/04 14-02-2005 Prezydent Miasta RacibórzDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 120/06A 17-05-2006 Urząd Rejonowy  Starosta 

Raciborski

Pozwolenie na budowę

 13 U-64/08(PINB7353A3-44

/2/08

17-11-2008 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowalnego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 SEVIIIB/583/96 19-12-1996 Państwowy Terenowy Inspektor 

Sanitarny

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 SE-III-7626/111/02 06-11-2002 Starosta RaciborskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 SR.II.6626/18/2/05 31-12-2005 Starosta Raciborski wyznaczony rok dostosowania:

2006

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 536/OS/2013 26-02-2013 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 728/OS/2016 31-03-2016 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

31-03-2016

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 SR-II-6618/18/06/12/07 27-04-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

27-04-2007

obowiązuje do:

26-04-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 1722/OS/2013 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 728/OS/2016 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 321/OS/2013 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2749/OS/2014 26-11-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

26-11-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 3892/OS/2011 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 728/OS/2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  565 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 355 419,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  46 500,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Ił, grubość 0,5,współczynnik filtracji k<1x10 -9 m/s/ (dotyczy rozbudowanej części kwatery)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

folia PEHD gładka,grubość-2 mm i 2,5 mm /rozbudowana część kwatery/

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

piaskowo-żwirowa o gr.0,55mm. Współczynnik filtracji k większy niż 1x10 -4 m/s
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rury drenarskie PCV o średnicy 100 i 50 mm oraz rury drenarskie PEHD o średnicy 315 i 250mm

kolektory (materiał, średnica)

nachylenie 1-1,5%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

rowy opaskowe o przekroju trapezowym

szerokość dna 0,35 m

głębokość-0,5m

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

180m3 i 108m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

w okresach suchych wykorzystywane są do zraszania powierzchni odpadów

tak

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  40,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak
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Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)100101

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05170506

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07170508

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny200199

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

nie

tak

tak

tak
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Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  1 047,0800 R5

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 195,8000 R5

Gruz ceglany170102  1 391,0900 R5

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  485,5500 R5

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  773,1300 R5

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  562 219,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52
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Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady190599  26 006,7900

Skratki190801  13,4900

Zawartość piaskowników190802  22,1100

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  224,3000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  421,4100

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów komunalnych w Tworkowie1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Dworcowa , 

47-451 Tworków

2

Gmina Krzyżanowice

Powiat Powiat raciborski

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 240807716

Nip 6391927111

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Parkowa 1, 

Tworków, 

47-451 Krzyżanowice

Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o.

Decyzje
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Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 7332/51/98 07-05-1998 Wójt Gminy KrzyżanowiceDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 96/98ż 20-07-1998 Urząd Rejonowy w RaciborzuPozwolenie na budowę

 13 14/06 17-03-2006 PINB w RaciborzuPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 SA 7375c-48/2/01 31-12-2001 Starostwo Powiatowa w RaciborzuPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 5/06 30-01-2006 PINB w RaciborzuPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 S.A.7351C/96/98/99ż 27-09-1999 Starostwo Powiatowe w RaciborzuPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 U-16/11 17-03-2011 PINB w RaciborzuPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 132/01/SE 20-12-2001 Starosta RaciborskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 55/04/SE 11-05-2004 Starosta Raciborski wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 1082/OS/2014 04-06-2014 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 2525/OS/2014 04-12-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 2658/OS2011 08-09-2011 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

08-09-2011

obowiązuje do:

05-09-2018

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 27/OS/2014 07-01-2014 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 OS.GO.7628/51/5/28 05-09-2008 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

05-09-2018

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.GO.7628/26/10 11-06-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

05-09-2018

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 1404/OS/2012 29-05-2012 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

29-05-2012

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  4

Liczba kwater eksploatowanych30  4

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  114 441,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 103 967,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  26 233,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

.

Grunt piaszczysty w dnie 0,6m, na skarpach 0,4m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

I warstwa - w dnie i na skarpach - bentomata

II warstwa - w dnie folia PEHD gr.2mm gładka, na skarpach - folia PEHD gr.2mm dwustronnie szorstka. Folia przykryta 

geowłókniną o gram. 800gr/m2

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Rurociągi perforowane ułożone na podsypce filtracyjnej ze zworu o odpowiedniej granulacji
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 Rurociągi perforowane fi 160mm rozstawione co 20cm ze spadkiem I=1%. Zbieracze z rur PEHD fi 300mm na terenie 

kwater perforowane, dalej pełne. Spadek zbieraczy perforowanych I=0,5%, pełnych I=0,3%

kolektory (materiał, średnica)

spadek podłużny 1%, spadek poprzeczny 0,5%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Rów opaskowy od strony południowo-zachodniej. Drenaż podfoliowy stabilizujący zw. wody gruntowej na poziomie min. 1m 

pod powierzchnią dna sektorów z odprowadzaniem wód do rowów przyległych bezpośrednio do składowiska

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

185m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

tak

Recyrkulacja odcieków 

przez 

podoczyszczalnię 

hydrobotaniczną

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  15,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak
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Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  697,2300

Gruz ceglany170102  1 000,7000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 032,7200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  735,2900

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  87 198,94

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady190599  3 253,8200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  3 519,4300
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów poneutralizacyjnych w Smolnicy 2779426931

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Sośnicowice, 

2

Gmina Sośnicowice

Powiat Powiat gliwicki

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 277942693

Nip 9691317683

Typ składowiska składowisko odpadów niebezpiecznych

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Mechaników 9, 

44-109 Gliwice

Zakład Galwaniczny "ŁABĘDY" Sp. z o.o. w likwidacji

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 RA/XII/573/4/76 27-04-1976 Wojewódzki Zarząd Rozbudowy 

Miast i Osiedli Wiejskich w 

Katowicach

Pozwolenie na budowę

 14 ŚR-II-6626/16/D/02 30-01-2002 Wojewoda ŚląskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 ŚR.II.6626/16/02/1/03 27-11-2003 Wojewoda Śląski wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 ŚR-II-6623/14/02/1/D/03 05-02-2003 Wojewoda ŚląskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 25 ŚR-II-6620-22/40/04/11/0

5

06-06-2005 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

06-06-2005

obowiązuje do:

31-12-2009

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  10 050,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 4 749,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  6 700,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

żużel, piasek, beton, abizol (3 warstwy), asfalt, folia PEHD-grubość 34,5 cm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

rów zachodni usytuowany u podnóża skarpy sąsiądującego zwałowiska odpadów pogórniczych "Smolnica"

zewnętrzny system rowów
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Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  3,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych
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rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

nie

tak

nie

nie

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  3 957,69

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów komunalnych i osadów z oczyszczalni ścieków w Cieszynie - Marklowicach1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Motokrosowa 27, 

Cieszyn-Marklowice, 

43-400 Cieszyn

2

Gmina Cieszyn

Powiat Powiat cieszyński

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 241423780

Nip 5482606754

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Słownicza 59, 

43-400 Cieszyn

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 APN 7331/D/30/97 06-06-1997 Burmistrz Miasta CieszynaDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 UAN 7353/264/98 23-02-1998 Urząd Rejonowy w CieszyniePozwolenie na budowę

 13 UAN 7353/264/98 24-12-1998 Urząd Rejonowy w CieszyniePozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 WS 7630-2/02/Od 23-04-2002 Starosta CieszyńskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej
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 22 OS.JN/76366/5/2/09 15-03-2010 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2013

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

15-11-2013

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 BB 

OS.GO.7241.00004.201

3

15-11-2013 Marszałek Województwa Śląskiego wyznaczony rok zamknięcia:

2024

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

15-11-2024

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OS.JN/76365/2/2/09 21-12-2009 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 WS 7644-25/03/Od 07-03-2003 Starosta CieszyńskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 BB OS.GO. 

7244.00012.2013

15-11-2013 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

15-11-2013

obowiązuje do:

15-11-2023

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.JN/7636/2/11/2/09 15-03-2010 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

15-03-2010

obowiązuje do:

31-12-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS.7244.00005.2012 23-05-2012 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

15-03-2010

obowiązuje do:

31-12-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  21 900,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 13 100,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  7 800,00
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35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

geomembrana (dwie warstwy folii HDPE 2mm)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

żwirowa, miąższość 30 cm

rury perforowane PCV śr. 113 i śr. 180

kolektory (materiał, średnica)

śr. 113 - 1 %, śr. 180 - 1,4 %

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

nie dotyczy

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery tak
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spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak
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osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  13 100,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Centralne Składowisko Odpadów Górniczych CSOG w  Knurowie (wydobywczych)1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

44-190 Knurów

2

Gmina Knurów

Powiat Powiat gliwicki

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 271747631

3

4

5

6
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Nip 6330005110

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Zamkowa 10, 

43-178 Ornontowice

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Budryk

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 UAN-73512/13/96 30-08-1996 Prezydent Miasta KnurówPozwolenie na budowę

 25 OS.GO.7244/1/12 23-04-2012 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

23-04-2012

obowiązuje do:

23-04-2022

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  77 000 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 40 853 040,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  165 000,00

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
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Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]
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Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

tak

nie
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  28 829 236,88

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102  16 299,2500

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne 

niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412  3 085 491,8600

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione 

w 01 04 80

010481  171 613,3800

Nazwa składowiska odpadów Zwałowisko odpadów wydobywczych "Panewniki"1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Mikołów, 

2

Gmina Mikołów

Powiat Powiat mikołowski

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 000025141

3

4

5

6
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Nip 6340128713

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Grunwaldzka 8/10, 

40-951 Katowice

HALDEX Spółka Akcyjna w Katowicach

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAN-8330/8/89 15-06-1989 Prezydent Miasta Ruda ŚląskaDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 RAN-7351/II/10/94 24-06-1994 Burmistrz Miasta MikołówPozwolenie na budowę

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  15 302 865,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 13 452 227,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  917 881,00

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie
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Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

tak

nie

nie
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  25 580 000,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wyznaczonymi kwaterami do składowania odpadów 

niebezpiecznych

1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Koksownicza 1, 

42-523 Dąbrowa Górnicza

2

Gmina M. Dąbrowa Górnicza

Powiat Powiat m.Dąbrowa Górnicza

Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

Regon 278093210

Nip 6292256576

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Pawliczka 1, 

41-800 Zabrze

JSW KOKS SA
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Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 1348/77 16-12-1977 Komisja Planowania przy Radzie 

Ministrów

Pozwolenie na budowę

 13 63/87 19-05-1987 WOŚGWiG Urzędu Wojewódzkiego 

w Katowicach

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 ŚR-II-6626/7/D/02 01-02-2002 Wojewoda ŚląskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 ŚR-II-6626/7/02/2/D/03 23-12-2003 Wojewoda Śląski wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 1793/OS/2012 04-07-2012 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 1201/OS/2015 30-06-2015 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 947/OS/2015 30-09-2015 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 2322/OS/2010 14-06-2010 Marszałek Województwa ŚląskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ŚR-III-6618/PZ/133/10/07 03-11-2004 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

30-03-2007

obowiązuje do:

30-03-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 133/OS/2015 23-01-2015 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

23-01-2015

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 2469/OS/2017 21-07-2017 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

21-07-2017

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 1970/OS/2010 21-05-2010 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

21-05-2010

obowiązuje do:

30-03-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 133/OS/2015 23-01-2015 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

23-01-2015

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 1793/OS/2012 04-07-2012 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

04-07-2012

obowiązuje do:

30-03-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR-III-6618/PZ/133/10/07 30-03-2007 Wojewoda Śląski obowiązuje od:

30-03-2007

obowiązuje do:

30-03-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 1793/OS/2012 04-07-2012 Marszałek Województwa Śląskiego obowiązuje od:

04-07-2012

obowiązuje do:

30-03-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  12

Liczba kwater eksploatowanych30  12

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  230 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 80 878,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  21 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

nie

nie

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

ekran asfaltowo - betonowy, grubość 64 cm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

1950 mm

kolektory (materiał, średnica)

nachylenie w stosunku do podstawy (1:3) 3,7 %

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

odwadniające

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

360

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

rzeka Bobrek

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  500,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak
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Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ziemia

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

nie

5554



Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  16 709,62

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale 

przejściowe lub ich niebezpieczne związki

160802  6,9200

Inne niewymienione odpady190999  307,5800  187,0100

c) Spalarnie lub współspalarnie odpadów

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów ATI MULLER HP1000

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-100 Gliwice

Gmina

Powiat

Województwo

M. Gliwice

Powiat m.Gliwice

WOJ.  ŚLĄSKIE
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REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

000288366

5250008057

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę 7351/341/93 29-06-1993 Prezydent Miasta Gliwice

Pozwolenie na użytkowanie AU 7351/9/99 15-03-1999 Prezydent Miasta Gliwice

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

1762/OS/2014 08-09-2014 Marszałek Województwa Śląskiego

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 650,00

 8 174,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

usuwanie SO2, HCl, HFtak tak tak

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: Pomiary ciągłe: O2, NOx, HF, HCl, SO2, CO, TOC, pył.

Pomiary okresowe co 6 m-cy: metale ciężkie, dioksyny, 

furany.

rok  2002 

tak tak

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

5556



kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 

toksyczne)

 0,5760

180101 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

 0,0050

180102 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty 

służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

 6,9640

180103 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, 

że wywołują choroby u ludzi i zwi

 295,8110

180104 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03  13,9220

180106 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

 10,9710

180107 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

 0,2020

180108 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  6,4180

180109 Leki inne niż wymienione w 18 01 08  0,1800

180182 Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych  22,9610

180202 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, 

że wywołują choroby u ludzi i zwi

 1,3960

180203 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02  1,9910

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

5557



kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

190113 Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne  18,7600

190117 Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

 56,2600

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów F.P.H. HUBERTUS Hubert Leboch

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Srokowiecka 22, 41-100 Siemianowice Śląskie

Gmina

Powiat

Województwo

M. Siemianowice Śląskie

Powiat m.Siemianowice Śląskie

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

270071580

6430006793

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

RS.6233.36.2015 19-10-2015 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

5558



Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 120,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

nie nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 118,4180

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Fortum Silesia SA-CHP Zabrze

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Wolno¶ci 416, 41-800 Zabrze

Gmina

Powiat

Województwo

M. Zabrze

Powiat m.Zabrze

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON 271990231

5559



NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

6480001289

współspalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę 715/2018 10-08-2018 Prezydent Miasta Zabrze

Pozwolenie na użytkowanie 173/2018 23-11-2018 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

2756/OS/2017 16-08-2017 Marszałek Województwa ¦l±skiego

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 451 800,00

 2 299,50

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak tak nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

191210 Odpady palne (paliwo alternatywne)  131,8040

5560



Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100117 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 

16

 23,0000

100124 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)  5,0000

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Gilles HPKI - 360

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Budowlana 17, 41-100 Siemianowice  Śląskie

Gmina

Powiat

Województwo

M. Siemianowice Śląskie

Powiat m.Siemianowice Śląskie

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

003498147

6430000483

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

5561



Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

RK.6233.11.2015 09-07-2015 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 350,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 176,4000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

 0,3900

5562



Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Inna instalacja

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Beskidzka 2, Trzebinia, 34-300 Świnna

Gmina

Powiat

Województwo

Świnna

Powiat żywiecki

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

070310074

5531005748

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

WOŚ.6233.10.2015 05-02-2015 Starosta Żywiecki

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 600,00

5563



Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

nie nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 110,0000

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Instalacja automatycznego zespołu spalania rozdrobnionego drewna

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Źródlana 8, Żabnica, 34-350 Wegierska Górka

Gmina

Powiat

Województwo

Węgierska Górka

Powiat żywiecki

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

072138389

5532078258

spalarnia

5564



Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

WOŚ.6233.41.2014.2015 12-01-2015 Starosta Żywiecki

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 500,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

nie nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 85,0000

5565



Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Instalacja do odzysku energii z odpadow drewnianych

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Solskiego 11, 43-600 Jaworzno

Gmina

Powiat

Województwo

M. Jaworzno

Powiat m.Jaworzno

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

271149746

6440008664

współspalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 240,00

 954,80

5566



Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

nie nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

150103 Opakowania z drewna  123,0000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100103 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

 0,0000

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Instalacja do odzysku energii z odpadow drewnianych

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Bukowska 12, 43-600 Jaworzno

Gmina

Powiat

Województwo

M. Jaworzno

Powiat m.Jaworzno

WOJ.  ŚLĄSKIE

5567



REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

271149746

6440008664

współspalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 2 376,00

 3 570,80

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

nie nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

5568



150103 Opakowania z drewna  460,0000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100103 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

 1,9500

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Instalacja do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych 

(zdolność produkcyjna 500 ton na dobę)

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Mstowska 10, 42-240 Rudniki

Gmina

Powiat

Województwo

Rędziny

Powiat częstochowski

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

012192639

9511496432

współspalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

5569



Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 168 150,00

 997 987,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: Okresowy i dotyczy: (Pył, SO2, CO,TCO,  NO2); (HCl; 

HF); (Cd; Tl; Hg; Sb; As; Pb; Cr; Co; Cu; Mn; Ni; V; Zn); 

(Dioksyny i furany)

rok

tak nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

190210 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09  1 970,3400

190805 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe  3 084,1200  2 870,7000

191210 Odpady palne (paliwo alternatywne)  42 661,9600

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

5570



kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

191202 Metale żelazne  486,0800

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Kocioł C.O.

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Tartaczna 19, 43-518 Ligota

Gmina

Powiat

Województwo

Czechowice-Dziedzice

Powiat bielski

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

003499922

6520007879

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

ZR-OŚ/O-7644/75/03 06-07-2004 Starosta Bielski

5571



Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 75,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

nie nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 74,3000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

 0,4000

5572



Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Kocioł płomienicowo-płomieniówkowy ES-125-013 oraz kocioł 

wodnorurkowy Babcock-Wilcox

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Łukasiewicza 5, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Gmina

Powiat

Województwo

Czechowice-Dziedzice

Powiat bielski

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

000123122

6520004705

współspalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

ZR.6220.1.29.2012.DE 22-01-2013

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 3 600,00

5573



Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

tak nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030101 Odpady kory i korka  269,3620

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 2 339,4000

030399 Inne niewymienione odpady  33,4000

150103 Opakowania z drewna  3,7900

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

 53,7500

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Kocioł stalowy wodny CO Hajnówka (na drewno, trociny, torf) producent 

Netskop Hajnówka

5574



Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Oskara Kolberga 65, 44-251 Rybnik

Gmina

Powiat

Województwo

M. Rybnik

Powiat m.Rybnik

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

240259723

6422924362

współspalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

Ek-I.6233.13.2016 26-07-2016 Prezydent Miasta Rybnika

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 150,00

 2 100,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

nie nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

5575



Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

191207 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06  57,6000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100103 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

 2,7000

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów kocioł UNI-BIO - enrgetyczne spalanie drewna i odpadów drewna (trociny, 

wióry, ścinki i in.)

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Wyzwolenia 59, 43-300 Bielsko-Biała

Gmina

Powiat

Województwo

M. Bielsko-Biała

Powiat m.Bielsko-Biała

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

072562271

9372354348

spalarnia

5576



Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę UA.DK-7353-10-1/2008 31-01-2008 Prezydent Miasta Bielska-Białej

Pozwolenie na użytkowanie PINB 7355-8/6/10/J.W.+ZK 26-04-2010 Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. B-B

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

OS-OD.6233.12.2015.BA 22-06-2015 Prezydent Miasta Bielska-Białej

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 942,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

nie nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 98,7000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

5577



kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

 0,6000

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Kotłownia do spalania drewna (2 po 600 KW) - "SIRO-Bielsko" Sp. z o.o.

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Strażacka 80, 43-382 Bielsko-Biała

Gmina

Powiat

Województwo

M. Bielsko-Biała

Powiat m.Bielsko-Biała

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

072187784

5471862229

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

5578



Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 1 500,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

nie nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 380,0000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

 9,0000
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Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Kotłownia opalana trocinami

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Królewska 50, 47-400 Racibórz

Gmina

Powiat

Województwo

Racibórz

Powiat raciborski

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

000454652

6390004048

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

270/12/SE Starosta Raciborski

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 900,00

5580



Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 360,0000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

 1,8000

100103 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

 0,3600

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów KOTŁOWNIA ZAKŁADOWA

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Wiejska 12, Dzielna, 42-793 Ciasna

Gmina Ciasna

5581



Powiat

Województwo

Powiat lubliniecki

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

150906885

5751033959

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

WOŚ.6233.10.2015 05-08-2015 Starosta Lubliniecki

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 630,00

 3,60

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

5582



kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 240,0000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100103 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

 0,4650

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Kotłownia-spalanie odpadów drzewnych.

Adres spalarni lub współspalarni odpadów 165, 43-392 Międzyrzecze Górne

Gmina

Powiat

Województwo

Jasienica

Powiat bielski

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

 99,00

240106586

9372459975

współspalarnia

5583



Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]  187,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

nie nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 10,4000

5584



Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Lingotherm 300 KW i Lingotherm 150 KW, Automatyczny kompleks do 

spalania odpadów drzewnych

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Częstochowska 99, 42-244 Mstów

Gmina

Powiat

Województwo

Mstów

Powiat częstochowski

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

150522794

5730218814

współspalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę AB6740.1529.Ms110.2011 13-01-2012 Urząd Gminy Mstów

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 150,00

5585



Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 2,0000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

190114 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13  0,0200

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Piec

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Składowa 6, 42-690 Tworóg

Gmina

Powiat

Tworóg

Powiat tarnogórski

5586



Województwo WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

277465141

6452241923

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

nie nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

5587



kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 819,0000

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Piec grzewczy 1kW opalany węglem i drewnem

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Kosmiczna , 40-431 Katowice

Gmina

Powiat

Województwo

M. Katowice

Powiat m.Katowice

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

360615984

6342834728

współspalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

166/O/2015 13-08-2015 Prezydent Miasta Katowice

5588



Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 5,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

nie nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

170201 Drewno  0,2000

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa Górnicza

Gmina

Powiat

Województwo

M. Dąbrowa Górnicza

Powiat m.Dąbrowa Górnicza

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

272300754

6291003353

5589



Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:
spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę 430/2000 20-11-2000 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Pozwolenie na użytkowanie WUAJP.7355-56/03 (403.T-3172)10-03-2003 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 50 000,00

 412 538,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

NOx, SO2, HCl, HF, Hgtak tak tak

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: 1) Automatyczny System Pomiarów Ciągłych (AMS): CO2, 

pył, SO2, NO2, CO, HCl, HF, OWO ; 2) Pomiar okresowy 

2/rok: PCDDs/PCDFs Metale: As, Sb, Tl, Cu, Pb, Ni, Cr, 

Cd, Hg, Co, Mn, V

rok

tak nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

5590



010307 Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z 

fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

 0,0000

020108 Odpady agrochemikaliów zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

 289,4050

020180 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa 

tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne

 0,0410

020182 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności  2,9000

020201 Odpady z mycia i przygotowywania surowców  0,0200

020203 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

 11,5000

020281 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji 

pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80

 0,1000

020304 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

 28,6000

020380 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

 0,0030

020382 Odpady tytoniowe  6,3000

020501 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

 71,9000

020601 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa  0,0100

020799 Inne niewymienione odpady  3,7000

040108 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

 0,1000

040109 Odpady z polerowania i wykańczania  1,9000

040209 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

 0,1000

040217 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16  0,5000

040220 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 04 02 19

 3,2000  2,5000

040222 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych  0,4000

5591



050109 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające 

substancje niebezpieczne

 107,1800  85,7000

050111 Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw  5 756,9600

050117 Bitum  1,6000

050603 Inne smoły  48,1190

050680 Odpady ciekłe zawierające fenole  7,4230

050699 Inne niewymienione odpady  1,1000

060105 Kwas azotowy i azotawy  3,7360

060204 Wodorotlenek sodowy i potasowy  2,5560

060403 Odpady zawierające arsen  0,0003

061099 Inne niewymienione odpady  12,8000

061302 Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)  82,7730

070104 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste

 520,6380

070108 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  3 370,2800

070204 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste

 105,0940

070208 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  3 223,3800

070213 Odpady tworzyw sztucznych  26,7000

070217 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 

16

 0,0200

070280 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy  1,6000

070299 Inne niewymienione odpady  55,6000

070304 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste

 1,3400

5592



070308 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  2,0000

070404 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste

 0,1150

070413 Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne  0,0080

070481 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione 

w 07 04 80

 0,0200

070499 Inne niewymienione odpady  1,0000

070501 Wody popłuczne i ługi macierzyste  582,2000

070504 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste

 251,7000

070513 Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne  271,4690

070514 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13  230,1000

070580 Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne  107,7740

070581 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80  237,5000

070599 Inne niewymienione odpady  21,1000

070604 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste

 173,6620

070612 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

 203,8000  163,1000

070681 Zwroty kosmetyków i próbek  10,1000

070699 Inne niewymienione odpady  112,4000

070704 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste

 0,8360

070707 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zwierające 

związki chlorowców

 0,1100

070799 Inne niewymienione odpady  0,0400

080111 Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 993,7030
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080112 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11  11,9000

080113 Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

 163,6120

080115 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

 147,3030

080116 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

 3,7000

080117 Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

 751,9220

080119 Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

 1 059,4000

080120 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 

01 19

 56,3000

080307 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie  9,6000

080308 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie  67,1000

080312 Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

 267,6130

080314 Szlamy farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

 31,5770

080315 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14  42,8000

080317 Odpadowy toner drukarski zawierający substancje 

niebezpieczne

 1,6800

080318 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17  0,8000

080399 Inne niewymienione odpady  0,8000

080409 Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 214,1040

080410 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09  45,7000
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080414 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione 

w 08 04 13

 1,5000

080415 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

 60,6840

080416 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 

04 15

 6,4000

080501 Odpady izocyjanianów  23,1330

090101 Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów  32,1440

090102 Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych  11,1760

090103 Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach  3,8150

090104 Roztwory utrwalaczy  0,1580

090107 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki 

srebra

 0,0010

101103 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego  0,0400

101113 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające 

substancje niebezpieczne

 1,3210

101399 Inne niewymienione odpady  0,2000

110105 Kwasy trawiące  0,3260

110106 Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05  1,5170

110107 Alkalia trawiące  0,2040

110109 Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

 187,8810  150,3050

110110 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09  40,1000  32,0480

110111 Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne  0,0600

110112 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11  0,0100

110113 Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

 110,7500
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110198 Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne  3,2720

120105 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych  1,6000

120108 Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

 5,0730

120109 Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

 146,7090

120112 Zużyte woski i tłuszcze  1,8180

120113 Odpady spawalnicze  0,0100

120114 Szlamy z obróbki metali zawierające substancje 

niebezpieczne

 168,0800  134,4640

120121 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20  2,8000

120199 Inne niewymienione odpady  49,2000

120301 Wodne ciecze myjące  0,0300  0,0060

130110 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

 0,3600

130113 Inne oleje hydrauliczne  0,0040

130208 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  21,5890

130301 Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła zawierające PCB

 0,0360

130507 Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach  60,7000

130508 Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów 

w separatorach

 0,3200

130702 Benzyna  0,0050

130802 Inne emulsje  0,2750

140601 Freony, HCFC, HFC  78,4410

140602 Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

 0,2200
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140603 Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników  1 525,2860

150101 Opakowania z papieru i tektury  8,3000

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych  18,4000

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe  17,0000

150107 Opakowania ze szkła  11,3000

150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 

toksyczne)

 587,3380

150111 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 

włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

 4,4130

150202 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

 1 070,0650

150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 

15 02 02

 4,4000

160107 Filtry olejowe  2,8290

160110 Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)  0,1600

160113 Płyny hamulcowe  5,8060

160114 Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne 

substancje

 125,8650

160119 Tworzywa sztuczne  1,0000

160120 Szkło  0,0100

160121 Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

 1,2400

160209 Transformatory i kondensatory zawierające PCB  35,7740
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160215 Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

 10,0010

160216 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

 0,7000

160303 Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

 436,5440

160304 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 

03 80

 192,4000

160305 Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne  618,5230

160306 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

 360,9000

160380 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 

spożycia

 86,2000

160504 Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje 

niebezpieczne

 18,1660

160506 Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym 

mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

 67,4800

160507 Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

 0,0090

160508 Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

 5,7360

160509 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 

lub 16 05 08

 1,0000

160606 Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów  12,8200

160708 Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty  317,7200  158,8600

160709 Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne  357,4200

160799 Inne niewymienione odpady  8,3000

160902 Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy 

lub potasowy)

 0,1230

161001 Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

 125,0930  62,5470

161002 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01  9,2000  4,6000
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161003 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) 

zawierające substancje niebezpieczne

 0,0050  0,0010

168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji  2,3000

168101 Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne  331,3240

168102 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01  0,2000

170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

 0,2000

170201 Drewno  0,4000

170302 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01  0,7000

170380 Odpadowa papa  0,4000

170503 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

 100,3410

170603 Inne materiały izolacyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

 5,0000

170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

 0,0200

180101 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

 0,6000

180102 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty 

służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

 81,6860

180103 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, 

że wywołują choroby u ludzi i zwi

 3 310,1130

180104 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03  636,7000

180106 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

 81,7200

180107 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

 0,6000

180108 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  26,5290

5599



180109 Leki inne niż wymienione w 18 01 08  190,7040

180182 Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych  21,1660

180201 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

 2,0340

180202 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, 

że wywołują choroby u ludzi i zwi

 26,8220

180203 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02  8,4000

180205 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

 0,6770

180208 Leki inne niż wymienione w 18 02 07  0,3000

190110 Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych  15,6200

190204 Wstępnie przemieszane odpady składające się z co 

najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

 14 537,3500

190205 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

 364,2050  291,3640

190206 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 02 05

 99,4000  79,5000

190208 Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne  152,9400

190211 Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne  163,3600

190299 Inne niewymienione odpady  3,0000

190801 Skratki  15,4000

190810 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

 6,7210  2,6880

190813 Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

 429,1130  343,2900

190904 Zużyty węgiel aktywny  0,4000

190905 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne  2,5000
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191005 Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne  445,9600

191201 Papier i tektura  5,3000

191204 Tworzywa sztuczne i guma  0,9000

191207 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06  5,8000

191211 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

 3,1170

191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

 2,6000

198001 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

 3,0000

200101 Papier i tektura  6,4000

200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji  9,1000

200110 Odzież  0,0300

200113 Rozpuszczalniki  0,7150

200114 Kwasy  0,4090

200115 Alkalia  0,8900

200117 Odczynniki fotograficzne  0,0470

200119 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)

 14,3660

200125 Oleje i tłuszcze jadalne  1,1000

200126 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25  2,5290

200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne

 81,1510

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

niż wymienione w 20 01 27

 29,5000
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200129 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne  0,5220

200131 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  6,7270

200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31  148,2000

200139 Tworzywa sztuczne  0,4000

200201 Odpady ulegające biodegradacji  0,1000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

190102 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych  194,4000

190111 Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje 

niebezpieczne

 5 263,4400

190113 Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne  2 203,7200

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Spalarnia odpadów medycznych i weterynaryjnych Linia nr 1

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Hutnicza 8, 40-241 Katowice

Gmina

Powiat

Województwo

M. Katowice

Powiat m.Katowice

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

270135328

6340128630
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Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:
spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę 1194/94 27-09-1994 Prezydent Miasta Katowice

Pozwolenie na użytkowanie 129/97 03-09-1997 Wojewoda Śląski

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

3371/OS/12 07-12-2012 Marszałek Województwa Śląskiego

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 1 500,00

 96,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

SO2,CO,HCl, HF, TOC, usuwanie składników 

kwaśnych i dopalanie

tak tak tak

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok  2002 

nie tak

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

020180 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa 

tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne

 0,1160
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020181 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące 

materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż 

wymienione w 02 01 80

 0,0710

020182 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności  0,1220

020203 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

 0,0370

020304 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

 0,0040

020382 Odpady tytoniowe  0,0520

150101 Opakowania z papieru i tektury  0,0060

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych  0,0020

150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 

toksyczne)

 0,0100

150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 

15 02 02

 0,0050

160304 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 

03 80

 0,1020

160380 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 

spożycia

 0,0250

160506 Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym 

mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

 0,0250

160509 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 

lub 16 05 08

 0,0180

168101 Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne  0,0110

168102 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01  0,0660

180101 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

 0,0060

180102 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty 

służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

 2,6880
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180103 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, 

że wywołują choroby u ludzi i zwi

 56,7570

180104 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03  9,7790

180106 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

 0,1950

180107 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

 0,0040

180108 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  0,2900

180109 Leki inne niż wymienione w 18 01 08  0,1830

180181 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż 

wymienione w 18 01 80

 0,0030

180182 Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych  0,2750

180201 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

 0,0290

180202 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, 

że wywołują choroby u ludzi i zwi

 0,4500

180203 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02  0,0640

180205 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

 0,0030

180206 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 02 05

 0,0020

191204 Tworzywa sztuczne i guma  0,0040

198001 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

 0,0490

200101 Papier i tektura  0,0080

200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne

 0,1220
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200131 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  0,0090

200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31  0,7480

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

190113 Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne  0,7900

190117 Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

 6,9780

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Spalarnia odpadów medycznych i weterynaryjnych Linia nr 2

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Hutnicza 8, 40-241 Katowice

Gmina

Powiat

Województwo

M. Katowice

Powiat m.Katowice

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

270135328

6340128630

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę 1093/11 23-08-2011 Prezydent Miasta Katowice
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Pozwolenie na użytkowanie SI/75/13 15-07-2013 Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

3371/OS/12 07-12-2012 Marszałek Województwa Śląskiego

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 2 730,00

 3 220,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

SO2, CO, HCl,HF, TOC, usuwanie 

składników kwaśnych i dopalanie

tak tak tak

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

020180 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa 

tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne

 3,9070

020181 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące 

materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż 

wymienione w 02 01 80

 2,3990

020182 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności  4,0830

020203 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

 1,2290

5607



020304 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

 0,1440

020382 Odpady tytoniowe  1,7320

020501 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

 0,0140

040222 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

070213 Odpady tworzyw sztucznych

070681 Zwroty kosmetyków i próbek  0,0070

090199 Inne niewymienione odpady

150101 Opakowania z papieru i tektury  0,0490

150101 Opakowania z papieru i tektury  0,1640

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych  0,0510

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych  0,0510

150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 

toksyczne)

 0,3130

150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 

toksyczne)

 0,0190

150202 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 

15 02 02

 0,0260

150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 

15 02 02

 0,1310
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160304 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 

03 80

 3,4350

160305 Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne  0,0050

160380 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 

spożycia

 0,8280

160506 Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym 

mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

 0,8380

160507 Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

 0,0030

160508 Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

 0,0020

160509 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 

lub 16 05 08

 0,6200

168101 Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne  0,3610

168102 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01  2,2160

180101 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

 0,2160

180102 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty 

służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

 90,3230

180103 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, 

że wywołują choroby u ludzi i zwi

 1 903,2050

180104 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03  328,5930

180106 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

 6,5360

180107 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

 0,1290

180108 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  9,7300

180109 Leki inne niż wymienione w 18 01 08  6,1660
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180180 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o 

właściwościach zakaźnych

 0,0010

180181 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż 

wymienione w 18 01 80

 0,0970

180182 Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych  9,2530

180201 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

 0,9900

180202 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, 

że wywołują choroby u ludzi i zwi

 15,1230

180203 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02  2,1660

180205 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

 0,1170

180206 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 02 05

 0,0700

180208 Leki inne niż wymienione w 18 02 07  0,0010

191204 Tworzywa sztuczne i guma  0,1220

198001 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

 1,6360

200101 Papier i tektura  0,2740

200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji  0,0110

200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne

 4,0980

200131 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  0,2910

200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31  25,1470

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia
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kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

190107 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  152,0800

190111 Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje 

niebezpieczne

 215,1020

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Spalarnia w kotłowni Z-1

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica

Gmina

Powiat

Województwo

Jasienica

Powiat bielski

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

 0,00

151559470

5732425575

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę Starosta Bielski

Pozwolenie na użytkowanie Starosta Bielski

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

ZR.DE.7644-o/121/10 16-12-2011 Starosta Bielski

5611



Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 20 000,00

 65 000,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 3 923,5000

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Zakład Z-2 Knurów

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Kopalniana 2, 44-190 Knurów

Gmina

Powiat

Województwo

Knurów

Powiat gliwicki

WOJ.  ŚLĄSKIE

REGON 272380061
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NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

 1,42

6421005920

współspalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

WR.7644-3/06_(3) 12-06-2008 Starosta Gliwicki

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 17 000,00

 5 461,37

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 317,7000
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Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

 3,3900

Dział 9. Informacja o gospodarowaniu pojazdami wycofanymiz eksploatacji, przyjętymi do stacji demontażu

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PRZEDSIĘBIORSTWO - HANDLOWO - USŁUGOWE MILTEX Milena Michniewska

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

42-300 Myszków, ul. Partyzantów 21

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 42-300 Myszków, ul. Partyzantów 21

NIP 5771677631

REGON 240020413

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 ALFA ROMEO  2002  1  0  1,250

 2 AUDI  1986  1  0  0,980

 3 AUDI  1992  1  0  1,360

 4 CHEVROLET  2007  1  0  1,055

 5 CITROEN  1992  1  0  0,735

 6 CITROEN  1996  1  0  1,025
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 7 CITROEN  1997  1  0  0,760

 8 CITROEN  1998  1  0  1,125

 9 CITROEN  1999  1  0  0,990

 10 CITROEN  1999  1  0  1,105

 11 CITROEN  2002  1  0  1,950

 12 DAEWOO  1996  1  0  0,590

 13 DAEWOO  1996  1  0  0,930

 14 DAEWOO  1997  1  0  0,980

 15 DAEWOO  1997  1  0  1,060

 16 DAEWOO  1997  1  0  1,110

 17 DAEWOO  1997  1  0  1,070

 18 DAEWOO  1997  1  0  1,320

 19 DAEWOO  1998  1  0  1,095

 20 DAEWOO  1998  1  0  0,985

 21 DAEWOO  1998  1  0  0,965

 22 DAEWOO  1999  1  0  1,140

 23 DAEWOO  1999  1  0  0,835

 24 DAEWOO  1999  1  0  0,975

 25 DAEWOO  1999  1  0  1,030

 26 DAEWOO  1999  1  0  0,710

 27 DAEWOO  1999  1  0  0,795

 28 DAEWOO  1999  1  0  0,590

 29 DAEWOO  2000  1  0  1,040

 30 DAEWOO  2000  1  0  0,790

 31 DAEWOO  2000  1  0  0,740

 32 DAEWOO  2000  1  0  1,285

 33 DAEWOO  2000  1  0  0,790

 34 FIAT  1992  1  0  1,055

 35 FIAT  1993  1  0  1,585

 36 FIAT  1993  1  0  0,640

 37 FIAT  1994  1  0  0,740

 38 FIAT  1994  1  0  0,650

 39 FIAT  1995  1  0  0,795

 40 FIAT  1996  1  0  0,660

 41 FIAT  1996  1  0  1,085

 42 FIAT  1996  1  0  0,690

 43 FIAT  1996  1  0  1,115

 44 FIAT  1996  1  0  0,850

 45 FIAT  1997  1  0  1,060

 46 FIAT  1997  1  0  0,650

 47 FIAT  1997  1  0  0,995
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 48 FIAT  1997  1  0  0,850

 49 FIAT  1997  1  0  0,620

 50 FIAT  1997  1  0  0,650

 51 FIAT  1998  1  0  0,680

 52 FIAT  1998  1  0  0,825

 53 FIAT  1999  1  0  0,690

 54 FIAT  1999  1  0  1,060

 55 FIAT  1999  1  0  0,690

 56 FIAT  1999  1  0  0,950

 57 FIAT  1999  1  0  0,680

 58 FIAT  2000  1  0  0,820

 59 FIAT  2000  1  0  1,000

 60 FIAT  2000  1  0  1,195

 61 FIAT  2000  1  0  0,990

 62 FIAT  2001  1  0  0,960

 63 FIAT  2001  1  0  0,690

 64 FIAT  2002  1  0  0,830

 65 FIAT  2002  1  0  0,695

 66 FIAT  2002  1  0  1,230

 67 FIAT  2002  1  0  0,820

 68 FORD  1992  1  0  1,560

 69 FORD  1995  1  0  0,960

 70 FORD  1996  1  0  1,330

 71 FORD  1996  1  0  1,000

 72 FORD  1996  1  0  1,250

 73 FORD  1997  1  0  0,890

 74 FORD  1997  1  0  0,835

 75 FORD  1999  1  0  1,250

 76 FORD  1999  1  0  1,360

 77 FORD  2000  1  0  1,280

 78 FORD  2001  1  0  1,345

 79 FORD  2001  1  0  0,900

 80 FORD  2002  1  0  1,230

 81 FORD  2003  1  0  1,380

 82 FORD  2003  1  0  1,145

 83 FSO  1994  1  0  1,510

 84 FSO  1994  1  0  1,075

 85 FSO  1995  1  0  1,080

 86 HONDA  1995  1  0  1,050

 87 HONDA  1999  1  0  0,760

 88 HYUNDAI  2006  1  0  0,870
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 89 KIA  2001  1  0  1,030

 90 LANCIA  2000  1  0  1,325

 91 MAZDA  1990  1  0  0,930

 92 MAZDA  1993  1  0  0,960

 93 MAZDA  1995  1  0  1,180

 94 MAZDA  1996  1  0  1,065

 95 MAZDA  2002  1  0  1,310

 96 MAZDA  2002  1  0  1,315

 97 MITSUBUSHI  2003  1  0  1,025

 98 NISSAN  1999  1  0  0,990

 99 NISSAN  2000  1  0  1,285

 100 NISSAN  2000  1  0  1,095

 101 NISSAN  2001  1  0  1,105

 102 OPEL  1992  1  0  0,900

 103 OPEL  1994  1  0  1,000

 104 OPEL  1994  1  0  0,780

 105 OPEL  1995  1  0  1,302

 106 OPEL  1995  1  0  0,795

 107 OPEL  1995  1  0  0,960

 108 OPEL  1995  1  0  1,030

 109 OPEL  1995  1  0  0,940

 110 OPEL  1995  1  0  0,970

 111 OPEL  1995  1  0  0,850

 112 OPEL  1996  1  0  0,995

 113 OPEL  1996  1  0  0,945

 114 OPEL  1996  1  0  1,435

 115 OPEL  1996  1  0  1,055

 116 OPEL  1996  1  0  0,760

 117 OPEL  1996  1  0  0,755

 118 OPEL  1996  1  0  0,795

 119 OPEL  1997  1  0  0,855

 120 OPEL  1997  1  0  1,020

 121 OPEL  1997  1  0  1,165

 122 OPEL  1997  1  0  0,820

 123 OPEL  1997  1  0  0,980

 124 OPEL  1997  1  0  1,530

 125 OPEL  1997  1  0  1,185

 126 OPEL  1997  1  0  0,840

 127 OPEL  1997  1  0  1,000

 128 OPEL  1997  1  0  1,095

 129 OPEL  1997  1  0  1,065
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 130 OPEL  1998  1  0  0,995

 131 OPEL  1998  1  0  0,825

 132 OPEL  1998  1  0  1,495

 133 OPEL  1998  1  0  1,175

 134 OPEL  1998  1  0  0,880

 135 OPEL  1998  1  0  0,820

 136 OPEL  1999  1  0  1,020

 137 OPEL  1999  1  0  0,965

 138 OPEL  1999  1  0  1,115

 139 OPEL  1999  1  0  0,965

 140 OPEL  1999  1  0  1,200

 141 OPEL  1999  1  0  1,040

 142 OPEL  2000  1  0  1,420

 143 OPEL  2004  1  0  1,145

 144 PEUGEOT  1996  1  0  1,220

 145 PEUGEOT  2000  1  0  0,880

 146 PEUGEOT  2001  1  0  1,225

 147 PEUGEOT  2003  1  0  1,165

 148 RENAULT  1993  1  0  0,945

 149 RENAULT  1994  1  0  0,760

 150 RENAULT  1995  1  0  1,180

 151 RENAULT  1996  1  0  1,015

 152 RENAULT  1996  1  0  0,975

 153 RENAULT  1997  1  0  1,200

 154 RENAULT  1997  1  0  1,290

 155 RENAULT  1997  1  0  1,160

 156 RENAULT  1997  1  0  1,095

 157 RENAULT  1997  1  0  1,225

 158 RENAULT  1997  1  0  1,185

 159 RENAULT  1998  1  0  0,900

 160 RENAULT  1998  1  0  1,295

 161 RENAULT  1998  1  0  1,230

 162 RENAULT  1998  1  0  1,020

 163 RENAULT  1998  1  0  0,990

 164 RENAULT  1998  1  0  1,230

 165 RENAULT  1999  1  0  1,005

 166 RENAULT  1999  1  0  0,900

 167 RENAULT  1999  1  0  1,080

 168 RENAULT  1999  1  0  1,210

 169 RENAULT  2000  1  0  0,960

 170 RENAULT  2000  1  0  0,815
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 171 RENAULT  2001  1  0  1,300

 172 RENAULT  2002  1  0  1,280

 173 RENAULT  2002  1  0  0,980

 174 RENAULT  2002  1  0  1,650

 175 ROVER  1994  1  0  1,455

 176 ROVER  1997  1  0  1,160

 177 SEAT  1994  1  0  0,895

 178 SEAT  1997  1  0  0,945

 179 SKODA  1991  1  0  0,860

 180 SKODA  1993  1  0  0,850

 181 SKODA  1997  1  0  0,870

 182 SKODA  1997  1  0  0,935

 183 SKODA  1997  1  0  0,880

 184 SKODA  1998  1  0  0,880

 185 SKODA  1998  1  0  0,930

 186 SKODA  1999  1  0  0,870

 187 SKODA  1999  1  0  0,870

 188 SKODA  2000  1  0  0,870

 189 SUZUKI  1999  1  0  1,100

 190 SUZUKI  2000  1  0  1,080

 191 VOLKSWAGEN  1992  1  0  0,980

 192 VOLKSWAGEN  1992  1  0  0,980

 193 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,060

 194 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,505

 195 VOLKSWAGEN  1994  1  0  0,880

 196 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,195

 197 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,880

 198 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,070

 199 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,160

 200 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,880

 201 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,005

 202 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,960

 203 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,960

 204 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,900

 205 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,820

 206 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,925

 207 VOLVO  1997  1  0  1,225

 208 VOLVO  1998  1  0  1,285

 209 VOLVO  1998  1  0  1,325

 210 VOLVO  1998  1  0  1,180

 211 VOLVO  1998  1  0  1,280
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Suma:  211  0  216,482

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,549

160103  2,023

160107  0,041

160113  0,023

160115  0,595

160117  156,823

160118  1,568

160119  18,518

160120  1,800

160122  1,804

160199  1,683

160601  2,007

160801  0,094

Suma:  186,816  0,712

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

elementy wyposażenia i częsci  24,458

Suma:  24,458

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 AKU MET SP Z O.O. Nowy Sacz, ul. Jana Pawła II 52, 33-300 

 2 Dagmara Pałasz Blądzińska 

P.H.U Kolstell

Będzin, ul. Wspólna 37, 42-500 

 3 DSS RECYKLING SP Z O.O. Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1, 42-530 

 4 Hermapol Trade Sp z o.o. Sp.kom Katowice, ul. Woźniaka 30, 40-389 
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 5 KON-WIT RECYKLING Konrad 

Zajkiewicz Wiktor Kwiatkowski

Koziegłowy, ul. Częstochowska 70, 42-350 

 6 Mari Trade Sprzedaż Hurtowa 

Odpadów i Złomu Marin Szkop

Mzyki, ul. Kościelna 23, 42-350 

 7 Przedsiębiorstwo Produkcyjno 

Usługowo Handlowe VIG Sp.z  

o.o.

Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 4, 42-300 

 8 RAN FLEX SP Z O.O. Kraków, ul. Prusa 27/3, 30-117 

 9 Tradepol Sp. z o.o. Rogowiec, ul. Instalacyjna 14, 97-427 

 10 ZBIGNIEW FRANKÓW P.H.U 

KATMET

Innowrocław, ul. Rolna 7, 88-100 

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 98,65

 98,65

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu K i A A.A. Szarlej s.j.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 140

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 140

NIP 6261013890

REGON 272676873

Telefon/faks/e-mail (32) 292 85 70

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 ALFA ROMEO  1998  1  0  1,250

 2 ALFA ROMEO  2000  1  0  1,200

 3 AUDI  1991  1  0  1,000

 4 AUDI  1995  1  0  1,160

 5 AUDI  1996  1  0  1,200

 6 BMW  1993  1  0  1,080

 7 BMW  1997  1  0  1,200

 8 BMW  1997  1  0  1,300

 9 BMW  1998  1  0  1,250
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 10 BMW  1998  1  0  1,300

 11 BMW  1998  1  0  1,300

 12 CHRYSLER  1993  1  0  1,700

 13 CITROEN  1997  1  0  1,020

 14 CITROEN  1998  1  0  1,000

 15 CITROEN  1998  1  0  0,950

 16 CITROEN  1998  1  0  0,800

 17 CITROEN  1998  1  0  1,000

 18 CITROEN  1999  1  0  1,060

 19 CITROEN  1999  1  0  0,800

 20 CITROEN  1999  1  0  1,190

 21 CITROEN  2000  1  0  1,020

 22 CITROEN  2001  1  0  1,200

 23 CITROEN  2001  1  0  1,000

 24 CITROEN  2001  1  0  1,200

 25 CITROEN  2014  1  0  1,570

 26 DAEWOO  1995  1  0  0,600

 27 DAEWOO  1996  1  0  0,600

 28 DAEWOO  1996  1  0  0,930

 29 DAEWOO  1997  1  0  0,610

 30 DAEWOO  1997  1  0  1,000

 31 DAEWOO  1998  1  0  1,000

 32 DAEWOO  1998  1  0  1,100

 33 DAEWOO  1998  1  0  1,060

 34 DAEWOO  1998  1  0  1,050

 35 DAEWOO  1999  1  0  1,080

 36 DAEWOO  1999  1  0  1,100

 37 DAEWOO  1999  1  0  0,730

 38 DAEWOO  1999  1  0  1,060

 39 DAEWOO  1999  1  0  0,820

 40 DAEWOO  1999  1  0  0,800

 41 DAEWOO  1999  1  0  0,800

 42 DAEWOO  2000  1  0  0,680

 43 DAEWOO  2000  1  0  0,610

 44 DAEWOO  2000  1  0  1,240

 45 DAEWOO  2000  1  0  0,740

 46 DAEWOO  2000  1  0  0,800

 47 DAEWOO  2001  1  0  0,800

 48 DAEWOO  2001  1  0  0,720

 49 DAEWOO  2001  1  0  0,970

 50 DAEWOO  2003  1  0  0,970
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 51 FIAT  1997  1  0  0,850

 52 FIAT  1997  1  0  0,600

 53 FIAT  1997  1  0  0,660

 54 FIAT  1997  1  0  0,950

 55 FIAT  1997  1  0  1,000

 56 FIAT  1998  1  0  0,670

 57 FIAT  1998  1  0  1,220

 58 FIAT  1998  1  0  1,000

 59 FIAT  1998  1  0  0,600

 60 FIAT  1998  1  0  1,000

 61 FIAT  1998  1  0  0,660

 62 FIAT  1998  1  0  0,700

 63 FIAT  1998  1  0  1,000

 64 FIAT  1998  1  0  0,900

 65 FIAT  1999  1  0  1,180

 66 FIAT  1999  1  0  0,960

 67 FIAT  1999  1  0  0,700

 68 FIAT  1999  1  0  0,960

 69 FIAT  1999  1  0  0,700

 70 FIAT  1999  1  0  0,670

 71 FIAT  1999  1  0  1,050

 72 FIAT  1999  1  0  1,000

 73 FIAT  2000  1  0  0,700

 74 FIAT  2000  1  0  0,740

 75 FIAT  2000  1  0  0,700

 76 FIAT  2000  1  0  0,710

 77 FIAT  2000  1  0  1,050

 78 FIAT  2000  1  0  0,700

 79 FIAT  2000  1  0  0,700

 80 FIAT  2001  1  0  0,700

 81 FIAT  2001  1  0  0,900

 82 FIAT  2001  1  0  0,900

 83 FIAT  2001  1  0  1,000

 84 FIAT  2001  1  0  0,900

 85 FIAT  2001  1  0  0,980

 86 FIAT  2001  1  0  0,730

 87 FIAT  2001  1  0  0,750

 88 FIAT  2002  1  0  0,830

 89 FIAT  2002  1  0  0,900

 90 FIAT  2002  1  0  1,150

 91 FIAT  2002  1  0  0,890
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 92 FIAT  2003  1  0  0,850

 93 FORD  1988  1  0  1,400

 94 FORD  1994  1  0  1,000

 95 FORD  1995  1  0  0,870

 96 FORD  1995  1  0  0,800

 97 FORD  1996  1  0  1,150

 98 FORD  1997  1  0  0,970

 99 FORD  1997  1  0  1,240

 100 FORD  1997  1  0  1,150

 101 FORD  1998  1  0  1,170

 102 FORD  1999  1  0  1,200

 103 FORD  1999  1  0  0,840

 104 FORD  2000  1  0  1,290

 105 FORD  2000  1  0  1,060

 106 FORD  2001  1  0  1,300

 107 FORD  2002  1  0  1,620

 108 FORD  2002  1  0  1,220

 109 FORD  2002  1  0  1,400

 110 FORD  2003  1  0  1,000

 111 FORD  2003  1  0  1,410

 112 FORD  2004  1  0  1,300

 113 HONDA  1995  1  0  0,910

 114 HONDA  1997  1  0  1,100

 115 HONDA  1997  1  0  1,030

 116 HYUNDAI  1991  1  0  0,870

 117 HYUNDAI  1999  1  0  0,800

 118 HYUNDAI  2000  1  0  1,020

 119 HYUNDAI  2001  1  0  1,370

 120 KIA  2000  1  0  0,780

 121 KIA  2000  1  0  1,050

 122 LANCIA  2001  1  0  1,280

 123 LUBLIN  2005  1  0  1,800

 124 ŁADA  1988  1  0  0,860

 125 MAZDA  2002  1  0  1,150

 126 MAZDA  2003  1  0  1,300

 127 MAZDA  2003  1  0  1,060

 128 MAZDA  2006  1  0  1,200

 129 MERCEDES - BENZ  1989  1  0  1,400

 130 MERCEDES - BENZ  1991  1  0  1,350

 131 MERCEDES - BENZ  1993  1  0  1,470

 132 MERCEDES - BENZ  1997  1  0  1,600
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 133 MERCEDES - BENZ  2000  1  0  0,800

 134 MITSUBISHI  1995  1  0  1,270

 135 MITSUBISHI  1998  1  0  1,370

 136 NISSAN  1996  1  0  0,800

 137 NISSAN  1997  1  0  1,270

 138 NISSAN  1998  1  0  0,990

 139 NISSAN  1999  1  0  1,300

 140 NISSAN  2000  1  0  1,300

 141 NISSAN  2000  1  0  1,100

 142 NISSAN  2005  1  0  1,100

 143 OPEL  1994  1  0  0,900

 144 OPEL  1994  1  0  0,800

 145 OPEL  1995  1  0  0,940

 146 OPEL  1995  1  0  0,800

 147 OPEL  1996  1  0  1,000

 148 OPEL  1996  1  0  0,830

 149 OPEL  1996  1  0  1,100

 150 OPEL  1996  1  0  1,230

 151 OPEL  1997  1  0  1,300

 152 OPEL  1997  1  0  1,030

 153 OPEL  1997  1  0  0,860

 154 OPEL  1997  1  0  0,800

 155 OPEL  1997  1  0  0,880

 156 OPEL  1997  1  0  1,150

 157 OPEL  1998  1  0  0,940

 158 OPEL  1998  1  0  0,800

 159 OPEL  1998  1  0  1,100

 160 OPEL  1998  1  0  1,260

 161 OPEL  1998  1  0  1,100

 162 OPEL  1998  1  0  0,910

 163 OPEL  1999  1  0  0,960

 164 OPEL  1999  1  0  1,000

 165 OPEL  1999  1  0  0,900

 166 OPEL  2000  1  0  0,910

 167 OPEL  2000  1  0  0,970

 168 OPEL  2000  1  0  1,000

 169 OPEL  2000  1  0  1,660

 170 OPEL  2000  1  0  1,240

 171 OPEL  2000  1  0  1,080

 172 OPEL  2001  1  0  1,000

 173 OPEL  2001  1  0  1,000
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 174 OPEL  2002  1  0  0,920

 175 OPEL  2002  1  0  1,300

 176 OPEL  2003  1  0  1,440

 177 OPEL  2003  1  0  1,480

 178 OPEL  2004  1  0  1,480

 179 OPEL  2004  1  0  0,900

 180 OPEL  2005  1  0  1,250

 181 PEUGEOT  1996  1  0  0,760

 182 PEUGEOT  1997  1  0  0,780

 183 PEUGEOT  1998  1  0  1,000

 184 PEUGEOT  2000  1  0  1,040

 185 PEUGEOT  2001  1  0  0,920

 186 PEUGEOT  2001  1  0  1,000

 187 PEUGEOT  2002  1  0  1,100

 188 PEUGEOT  2004  1  0  1,200

 189 PEUGEOT  2004  1  0  0,910

 190 PEUGEOT  2007  1  0  1,200

 191 PLYMOUTH  1995  1  0  1,020

 192 POLONEZ  1995  1  0  1,000

 193 POLONEZ  1996  1  0  1,000

 194 POLONEZ  1998  1  0  1,000

 195 POLONEZ  1999  1  0  1,000

 196 RENAULT  1995  1  0  0,710

 197 RENAULT  1995  1  0  1,200

 198 RENAULT  1996  1  0  0,940

 199 RENAULT  1996  1  0  1,000

 200 RENAULT  1996  1  0  1,040

 201 RENAULT  1996  1  0  0,780

 202 RENAULT  1998  1  0  1,200

 203 RENAULT  1999  1  0  1,030

 204 RENAULT  1999  1  0  1,300

 205 RENAULT  1999  1  0  1,340

 206 RENAULT  2002  1  0  1,360

 207 RENAULT  2003  1  0  0,900

 208 RENAULT  2005  1  0  0,600

 209 RENAULT  2005  1  0  0,650

 210 ROVER  1994  1  0  1,050

 211 ROVER  1999  1  0  0,960

 212 SEAT  1993  1  0  0,970

 213 SEAT  1996  1  0  0,880

 214 SEAT  1997  1  0  0,910
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 215 SEAT  1998  1  0  0,960

 216 SEAT  1998  1  0  0,910

 217 SEAT  1998  1  0  0,960

 218 SEAT  1998  1  0  0,900

 219 SEAT  2002  1  0  0,930

 220 SKODA  1997  1  0  0,930

 221 SKODA  1998  1  0  0,960

 222 SKODA  1998  1  0  0,900

 223 SKODA  1999  1  0  0,950

 224 SKODA  1999  1  0  0,900

 225 SKODA  2000  1  0  0,950

 226 SKODA  2002  1  0  1,120

 227 SKODA  2004  1  0  0,700

 228 SUBARU  2008  1  0  1,480

 229 SUZUKI  1997  1  0  0,825

 230 SUZUKI  1999  1  0  0,800

 231 SUZUKI  2000  1  0  0,820

 232 SUZUKI  2001  1  0  0,800

 233 SUZUKI  2001  1  0  0,740

 234 TOYOTA  1997  1  0  1,000

 235 TOYOTA  1998  1  0  0,980

 236 VOLKSWAGEN  1990  1  0  0,850

 237 VOLKSWAGEN  1992  1  0  0,980

 238 VOLKSWAGEN  1994  1  0  0,940

 239 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,870

 240 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,980

 241 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,920

 242 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,880

 243 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,100

 244 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,050

 245 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,020

 246 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,900

 247 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,940

 248 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,880

 249 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,900

 250 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,890

 251 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,240

 252 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,970

 253 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,850

 254 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,200

 255 VOLKSWAGEN  2001  1  0  1,100
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 256 VOLKSWAGEN  2002  1  0  1,950

 257 VOLVO  1997  1  0  1,200

Suma:  257  0  260,615

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160103  7,920

160117  178,992

160118  8,637

160119  13,930

160120  4,234

160122  12,827

160601  4,097

Suma:  222,717  7,920

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 22,880

Suma:  22,880

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 BM RECYKLING SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

34-120 Andrychów, ul. Tkacka 30 356687165

 2 Dawid Krzywda "GUMPOL" 42-512 Psary, ul. Wiejska 161 367375678

 3 EKO-SYSTEM ROBERT 

ADAMCZYK

Bolęcin, ul. Krakowska 6, 32-540 Trzebinia 121321414

 4 KAZMIERZ ADRIAN "KAZMET" 41-500 Chorzów, ul. Wiejska N/N 240498994

 5 KOZIEŁ MARCIN "AVI" 41-208 Sosnowiec, ul. Biała Przemsza 19C/25 241837352

 6 PAJĄK BOŻENA PUH PAJTAR 

BIS

41-605 Świętochłowice, ul. Powstańców Śląskich 5/6 241189456
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 7 PREZERO RECYCLING SZKŁO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 31 672031218

 8 WTÓRMET RADZIONKÓW 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

41-922 Radzionków, ul. Zofii Nałkowskiej 6 932036321

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,68

 92,69

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu FHU KONFEX - Janusz Wrona

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

43-300 Bielsko-Biała, ul. T. T. Jeża 11

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 43-300 Bielsko-Biała, ul. T. T. Jeża 11

NIP 5470168001

REGON 070344676

Telefon/faks/e-mail 033 811 6220

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 BMW  1995  1  0  1,140

 2 CITROEN  1996  1  0  0,910

 3 CITROEN  2002  1  0  1,210

 4 DAEWOO  1997  1  0  0,620

 5 DAEWOO  1999  1  0  0,790

 6 DAEWOO  1999  1  0  0,810

 7 DAEWOO  2000  4  0  3,250

 8 FIAT  1992  1  0  0,670

 9 FIAT  1995  2  0  1,390

 10 FIAT  1997  2  0  2,780

 11 FIAT  1998  1  0  0,790

 12 FIAT  1999  1  0  0,710

 13 FIAT  2000  1  0  0,590

 14 FIAT  2001  1  0  1,070
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 15 FIAT  2001  2  0  1,420

 16 FORD  1991  1  0  0,920

 17 FORD  1995  1  0  1,110

 18 FORD  1998  2  0  2,120

 19 HYUNDAI  2000  1  0  0,720

 20 KIA  1999  1  0  1,165

 21 ŁADA  1991  1  0  0,870

 22 ŁADA  1995  1  0  0,900

 23 OPEL  1994  1  0  0,925

 24 OPEL  1997  1  0  1,010

 25 OPEL  1998  1  0  0,960

 26 PEUGEOT  1991  1  0  0,890

 27 PEUGEOT  2001  1  0  0,840

 28 POLONEZ  2001  1  0  1,100

 29 RENAULT  1999  1  0  1,045

 30 RENAULT  1999  1  0  1,140

 31 SEAT  1997  1  0  0,980

 32 SEAT  1998  1  0  0,900

 33 SKODA  1998  1  0  1,270

 34 VOLKSWAGEN  1989  1  0  0,935

 35 VOLKSWAGEN  1991  1  0  1,160

 36 VOLKSWAGEN  1994  1  0  0,365

Suma:  43  0  39,475

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160107  0,055

160113  0,025

160114  0,190

160117  30,669

160118  1,370

160122  0,588  0,520

160199  0,280

160601  1,171
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Suma:  33,798  0,520

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 3,440

Suma:  3,440

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 "POLBUD" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Górnicza 15 003482710

 2 ADRIA ADRIANA 

KOŹBIAŁ-KAMELA

43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 81 072364743

 3 ARCELORMITTAL RECYKLING 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

01-949 Warszawa, ul. Jana Kasprowicza 132 001370259

 4 LEADMET RECYKLING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

01-922 Warszawa, ul. Josepha Conrada 30 146851650

 5 Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe "EKOMAG" 

Łukasz Łyszczarz

Biskupice, ul. Olsztyńska 47, 42-256 Olsztyn 241568892

 6 PRZEDSIĘBIORSTWO METALI 

NIEŻELAZNYCH "BOBREK" 

SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF I 

PAWEŁ KLESZCZ, BRONISŁAW 

KOŹBIAŁ

32-661 Bobrek, ul. Krakowska 1A 070851344

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,06

 93,37
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Zakład Wielobranżowy HERKULES - P. Wysoczański

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

42-240 Rudniki, ul. Dworcowa 19/A

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 42-240 Rudniki, ul. Dworcowa 19/A

NIP 5730100745

REGON 150025989

Telefon/faks/e-mail 34 327 93 76

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 FORD  1999  1  0  1,550

 2 OPEL  2001  1  0  1,860

 3 VOLKSWAGEN  1991  1  0  1,000

 4 VOLKSWAGEN  2001  1  0  1,430

Suma:  4  0  5,840

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,010

160103  0,400

160107  0,002

160113  0,002

160114  0,002

160117  3,924

160118  0,500

160119  0,740

160120  0,260

Suma:  5,840
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Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Firma Handlowo-Usługowa 

STALKOZ

Gidle, ul. Graby 15, 97-540 

 2 WASTER Sp z o.o. Toruń, ul. Na zapleczu 20, 87-100 

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 90,12

 90,12

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu P.W. Jatech Jacek Żywczak

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

41-500 Chorzów, ul. Janasa 15

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 41-500 Chorzów, ul. Janasa 15

NIP 6271660591

REGON 276704595

Telefon/faks/e-mail 32 241 55 25

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 ALFA ROMEO  1998  1  0  1,340

 2 AUDI  1993  1  0  1,200

 3 AUDI  1994  1  0  1,300

 4 AUDI  1996  1  0  1,200

 5 AUDI  1997  1  0  1,060

 6 AUDI  2001  1  0  0,530

 7 BMW  1991  1  0  1,100

 8 BMW  1991  1  0  0,635

 9 BMW  1994  1  0  1,180

 10 BMW  1994  1  0  1,440

 11 BMW  1995  1  0  1,160

 12 CITROEN  1995  1  0  0,900

 13 CITROEN  1995  1  0  0,950
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 14 CITROEN  1997  1  0  0,900

 15 CITROEN  1997  1  0  1,100

 16 CITROEN  2000  1  0  1,320

 17 CITROEN  2000  1  0  1,230

 18 CITROEN  2001  1  0  1,020

 19 DAEWOO  1996  1  0  0,650

 20 DAEWOO  1996  1  0  0,680

 21 DAEWOO  1997  1  0  0,990

 22 DAEWOO  1997  1  0  0,940

 23 DAEWOO  1998  1  0  0,650

 24 DAEWOO  1998  1  0  1,050

 25 DAEWOO  1999  1  0  0,820

 26 DAEWOO  1999  1  0  0,800

 27 DAEWOO  1999  1  0  1,080

 28 DAEWOO  1999  1  0  0,850

 29 DAEWOO  2002  1  0  0,850

 30 DAEWOO  2002  1  0  0,760

 31 FIAT  1994  1  0  0,920

 32 FIAT  1995  1  0  0,940

 33 FIAT  1995  1  0  0,890

 34 FIAT  1995  1  0  0,900

 35 FIAT  1996  1  0  1,200

 36 FIAT  1996  1  0  0,915

 37 FIAT  1996  1  0  0,680

 38 FIAT  1996  1  0  0,870

 39 FIAT  1997  1  0  0,870

 40 FIAT  1997  1  0  1,100

 41 FIAT  1997  1  0  0,580

 42 FIAT  1997  1  0  0,710

 43 FIAT  1997  1  0  0,850

 44 FIAT  1997  1  0  1,060

 45 FIAT  1997  1  0  0,700

 46 FIAT  1997  1  0  0,820

 47 FIAT  1997  1  0  0,820

 48 FIAT  1997  1  0  0,920

 49 FIAT  1997  1  0  1,080

 50 FIAT  1998  1  0  0,580

 51 FIAT  1998  1  0  0,790

 52 FIAT  1998  1  0  1,100

 53 FIAT  1999  1  0  0,840

 54 FIAT  1999  1  0  0,730
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 55 FIAT  1999  1  0  0,745

 56 FIAT  1999  1  0  0,995

 57 FIAT  1999  1  0  1,200

 58 FIAT  1999  1  0  0,690

 59 FIAT  1999  1  0  1,100

 60 FIAT  1999  1  0  0,760

 61 FIAT  2000  1  0  0,880

 62 FIAT  2000  1  0  0,920

 63 FIAT  2000  1  0  0,920

 64 FIAT  2000  1  0  0,690

 65 FIAT  2000  1  0  1,280

 66 FIAT  2000  1  0  1,060

 67 FIAT  2000  1  0  0,260

 68 FIAT  2000  1  0  0,920

 69 FIAT  2000  1  0  0,885

 70 FIAT  2001  1  0  0,970

 71 FIAT  2001  1  0  0,770

 72 FIAT  2001  1  0  1,170

 73 FIAT  2001  1  0  1,200

 74 FIAT  2001  1  0  0,800

 75 FIAT  2002  1  0  1,015

 76 FIAT  2002  1  0  0,730

 77 FIAT  2004  1  0  0,940

 78 FORD  1991  1  0  1,300

 79 FORD  1994  1  0  1,040

 80 FORD  1996  1  0  1,105

 81 FORD  1996  1  0  1,710

 82 FORD  1998  1  0  0,940

 83 FORD  1998  1  0  1,300

 84 FORD  1999  1  0  1,420

 85 FORD  1999  1  0  1,350

 86 FORD  2000  1  0  0,900

 87 FORD  2000  1  0  1,160

 88 FORD  2000  1  0  1,430

 89 FORD  2001  1  0  1,340

 90 FORD  2001  1  0  1,400

 91 FORD  2001  1  0  1,200

 92 FORD  2002  1  0  1,200

 93 FORD  2002  1  0  1,400

 94 FORD  2002  1  0  1,540

 95 FS LUBLIN  1997  1  0  2,000
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 96 FS LUBLIN  2000  1  0  2,040

 97 FS LUBLIN  2001  1  0  2,140

 98 FSO  1997  1  0  1,100

 99 FSO  2001  1  0  1,150

 100 HONDA  1997  1  0  1,080

 101 HONDA  1997  1  0  1,060

 102 HONDA  1998  1  0  1,300

 103 HONDA  1998  1  0  1,030

 104 HONDA  1998  1  0  1,000

 105 HONDA  1998  1  0  1,000

 106 HONDA  1999  1  0  1,100

 107 HONDA  2003  1  0  1,150

 108 HYUNDAI  1997  1  0  1,200

 109 HYUNDAI  1999  1  0  0,850

 110 KIA  2000  1  0  1,080

 111 MAZDA  1999  1  0  1,250

 112 MERCEDES  1994  1  0  1,400

 113 MERCEDES  1998  1  0  1,080

 114 MERCEDES  1998  1  0  1,050

 115 MITSUBUSHI  1998  1  0  1,220

 116 NISSAN  1992  1  0  1,200

 117 NISSAN  2002  1  0  1,200

 118 OPEL  1991  1  0  1,020

 119 OPEL  1992  1  0  1,050

 120 OPEL  1992  1  0  1,030

 121 OPEL  1994  1  0  0,980

 122 OPEL  1994  1  0  0,850

 123 OPEL  1995  1  0  0,870

 124 OPEL  1995  1  0  0,900

 125 OPEL  1995  1  0  1,370

 126 OPEL  1995  1  0  1,100

 127 OPEL  1995  1  0  1,140

 128 OPEL  1995  1  0  1,080

 129 OPEL  1996  1  0  1,345

 130 OPEL  1996  1  0  1,100

 131 OPEL  1997  1  0  1,000

 132 OPEL  1997  1  0  1,110

 133 OPEL  1997  1  0  0,990

 134 OPEL  1998  1  0  1,290

 135 OPEL  1998  1  0  1,120

 136 OPEL  1998  1  0  1,340
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 137 OPEL  1998  1  0  1,120

 138 OPEL  1998  1  0  1,325

 139 OPEL  1998  1  0  1,000

 140 OPEL  1998  1  0  1,150

 141 OPEL  1999  1  0  1,040

 142 OPEL  1999  1  0  1,050

 143 OPEL  1999  1  0  1,640

 144 OPEL  1999  1  0  1,000

 145 OPEL  1999  1  0  1,030

 146 OPEL  1999  1  0  1,270

 147 OPEL  2000  1  0  1,200

 148 OPEL  2000  1  0  0,950

 149 OPEL  2000  1  0  1,000

 150 OPEL  2000  1  0  1,400

 151 OPEL  2001  1  0  1,250

 152 OPEL  2002  1  0  0,930

 153 OPEL  2003  1  0  1,380

 154 PEUGEOT  1997  1  0  1,100

 155 PEUGEOT  1999  1  0  1,270

 156 PEUGEOT  1999  1  0  2,040

 157 PEUGEOT  2000  1  0  0,950

 158 PEUGEOT  2000  1  0  0,930

 159 PEUGEOT  2000  1  0  0,850

 160 PEUGEOT  2004  1  0  0,940

 161 PEUGEOT  2006  1  0  1,060

 162 PONTIAC  1991  1  0  1,000

 163 RENAULT  1994  1  0  0,825

 164 RENAULT  1996  1  0  0,230

 165 RENAULT  1996  1  0  0,940

 166 RENAULT  1997  1  0  0,640

 167 RENAULT  1997  1  0  0,920

 168 RENAULT  1998  1  0  0,930

 169 RENAULT  1998  1  0  1,250

 170 RENAULT  1998  1  0  1,100

 171 RENAULT  1999  1  0  1,000

 172 RENAULT  1999  1  0  1,020

 173 RENAULT  1999  1  0  0,920

 174 RENAULT  1999  1  0  1,000

 175 RENAULT  1999  1  0  1,000

 176 RENAULT  2000  1  0  1,000

 177 RENAULT  2000  1  0  1,500
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 178 RENAULT  2000  1  0  1,220

 179 RENAULT  2001  1  0  1,430

 180 RENAULT  2004  1  0  1,200

 181 ROVER  2001  1  0  1,500

 182 SEAT  1996  1  0  0,960

 183 SEAT  1997  1  0  0,910

 184 SEAT  1998  1  0  0,960

 185 SEAT  1999  1  0  0,980

 186 SEAT  1999  1  0  0,980

 187 SKODA  1991  1  0  0,840

 188 SKODA  1997  1  0  0,970

 189 SKODA  1997  1  0  1,020

 190 SKODA  1998  1  0  0,920

 191 SKODA  1998  1  0  0,940

 192 SKODA  1999  1  0  0,935

 193 SKODA  1999  1  0  0,940

 194 SKODA  2000  1  0  0,950

 195 SKODA  2001  1  0  1,000

 196 SUZUKI  2000  1  0  0,800

 197 SUZUKI  2002  1  0  0,780

 198 SUZUKI  2004  1  0  0,800

 199 VOLKSWAGEN  1987  1  0  0,840

 200 VOLKSWAGEN  1989  1  0  1,190

 201 VOLKSWAGEN  1991  1  0  0,950

 202 VOLKSWAGEN  1991  1  0  0,900

 203 VOLKSWAGEN  1991  1  0  0,850

 204 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,070

 205 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,100

 206 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,580

 207 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,200

 208 VOLKSWAGEN  1994  1  0  0,760

 209 VOLKSWAGEN  1994  1  0  0,800

 210 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,280

 211 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,000

 212 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,020

 213 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,300

 214 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,950

 215 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,270

 216 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,960

 217 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,120

 218 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,100
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 219 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,750

 220 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,995

 221 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,410

 222 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,140

Suma:  222  0  234,270

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,550

160103  2,125

160110  0,200

160117  167,260

160119  0,208

160120  3,426

160601  0,875

Suma:  172,519  2,125

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

elementy wyposażenia i częsci  47,596

Suma:  47,596

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Baterpol S.A Katowice, ul. Obrońciow Westerplatte 108, 40-335 

 2 CMC POLAND SP z o.o. Zawiercie, ul. Piłsudskiego 82, 42-400 

 3 GUMPOL DAWID KRZYWA RUDA ŚLĄSKA, ul. Kokotek 33, 41-700 

 4 Kazmet Adrian Kazimierz Chorzów, ul. Wiejska 2873/185, 41-503 

 5 Tonsmeier Południe Sp. z o.o. RUDA ŚLĄSKA, ul. Kokotek 33, 41-700 

 6 WEKTOR S>C Katowice, ul. Józefowska 143, 40-145 

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu
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5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,53

 95,61

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu SISTAL Marlena Bańczyk i Monika Jóźwik-Wagner Sp. cywilna

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

43-195 Mikołów, ul. Gliwicka 98

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 43-195 Mikołów, ul. Gliwicka 98

NIP 6351836425

REGON 362298884

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 ADEWOO  1998  1  0  0,980

 2 ALFA ROMEO  1999  1  0  1,300

 3 ALFA ROMEO  2002  1  0  1,300

 4 ALFA ROMEO  2002  1  0  1,200

 5 ALFA ROMEO  2002  1  0  1,265

 6 AUDI  1992  1  0  1,220

 7 AUDI  1992  1  0  1,270

 8 AUDI  1993  1  0  1,320

 9 AUDI  1994  1  0  1,160

 10 AUDI  1995  1  0  1,195

 11 AUDI  1996  1  0  1,380

 12 AUDI  1996  1  0  1,260

 13 AUDI  1997  1  0  1,310

 14 AUDI  1997  1  0  1,240

 15 AUDI  1997  1  0  1,320

 16 AUDI  1997  1  0  1,320

 17 AUDI  1997  1  0  1,100

 18 AUDI  1997  1  0  1,360

 19 AUDI  1998  1  0  1,260

 20 AUDI  1998  1  0  1,050
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 21 AUDI  1998  1  0  1,215

 22 AUDI  1999  1  0  1,280

 23 BMW  1991  1  0  1,580

 24 BMW  1991  1  0  1,140

 25 BMW  1992  1  0  1,200

 26 BMW  1993  1  0  1,200

 27 BMW  1994  1  0  1,190

 28 BMW  1994  1  0  1,340

 29 BMW  1996  1  0  1,320

 30 BMW  1996  1  0  1,485

 31 BMW  1996  1  0  1,290

 32 BMW  1998  1  0  1,360

 33 BMW  2001  1  0  1,520

 34 CHEVROLET  2006  1  0  0,990

 35 CHRYSLER  1997  1  0  1,720

 36 CHRYSLER  1998  1  0  1,660

 37 CHRYSLER  2000  1  0  1,200

 38 CHRYSLER  2005  1  0  2,015

 39 CITROEN  1992  1  0  1,040

 40 CITROEN  1996  1  0  0,820

 41 CITROEN  1996  1  0  0,900

 42 CITROEN  1997  1  0  0,880

 43 CITROEN  1997  1  0  1,020

 44 CITROEN  1998  1  0  0,870

 45 CITROEN  1998  1  0  1,180

 46 CITROEN  1999  1  0  1,320

 47 CITROEN  1999  1  0  1,180

 48 CITROEN  1999  1  0  1,320

 49 CITROEN  1999  1  0  1,160

 50 CITROEN  1999  1  0  1,190

 51 CITROEN  1999  1  0  1,100

 52 CITROEN  1999  1  0  1,060

 53 CITROEN  2000  1  0  0,880

 54 CITROEN  2001  1  0  1,870

 55 CITROEN  2002  1  0  1,442

 56 CITROEN  2002  1  0  1,200

 57 CITROEN  2003  1  0  2,160

 58 CITROEN  2003  1  0  1,480

 59 CITROEN  2003  1  0  1,320

 60 CITROEN  2005  1  0  1,330

 61 DAEWOO  1995  1  0  0,620
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 62 DAEWOO  1996  1  0  1,100

 63 DAEWOO  1997  1  0  0,620

 64 DAEWOO  1997  1  0  0,640

 65 DAEWOO  1997  1  0  0,640

 66 DAEWOO  1997  1  0  0,640

 67 DAEWOO  1997  1  0  0,960

 68 DAEWOO  1998  1  0  1,140

 69 DAEWOO  1998  1  0  1,100

 70 DAEWOO  1998  1  0  1,080

 71 DAEWOO  1998  1  0  1,120

 72 DAEWOO  1998  1  0  1,140

 73 DAEWOO  1998  1  0  1,060

 74 DAEWOO  1998  1  0  0,660

 75 DAEWOO  1998  1  0  0,660

 76 DAEWOO  1998  1  0  0,660

 77 DAEWOO  1998  1  0  0,660

 78 DAEWOO  1998  1  0  1,060

 79 DAEWOO  1998  1  0  1,100

 80 DAEWOO  1999  1  0  1,120

 81 DAEWOO  1999  1  0  0,780

 82 DAEWOO  1999  1  0  0,640

 83 DAEWOO  1999  1  0  0,660

 84 DAEWOO  1999  1  0  1,160

 85 DAEWOO  1999  1  0  0,830

 86 DAEWOO  1999  1  0  0,830

 87 DAEWOO  1999  1  0  0,840

 88 DAEWOO  1999  1  0  0,810

 89 DAEWOO  1999  1  0  0,835

 90 DAEWOO  1999  1  0  1,040

 91 DAEWOO  1999  1  0  0,760

 92 DAEWOO  1999  1  0  0,835

 93 DAEWOO  1999  1  0  0,800

 94 DAEWOO  1999  1  0  0,780

 95 DAEWOO  1999  1  0  1,060

 96 DAEWOO  1999  1  0  1,140

 97 DAEWOO  1999  1  0  1,040

 98 DAEWOO  1999  1  0  0,660

 99 DAEWOO  1999  1  0  0,795

 100 DAEWOO  1999  1  0  0,840

 101 DAEWOO  1999  1  0  0,840

 102 DAEWOO  2000  1  0  0,780
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 103 DAEWOO  2000  1  0  0,820

 104 DAEWOO  2000  1  0  0,760

 105 DAEWOO  2000  1  0  1,080

 106 DAEWOO  2000  1  0  0,800

 107 DAEWOO  2000  1  0  0,780

 108 DAEWOO  2000  1  0  0,625

 109 DAEWOO  2000  1  0  0,800

 110 DAEWOO  2000  1  0  0,780

 111 DAEWOO  2000  1  0  0,780

 112 DAEWOO  2000  1  0  1,028

 113 DAEWOO  2001  1  0  0,820

 114 DAEWOO  2001  1  0  0,760

 115 DAEWOO  2001  1  0  0,780

 116 DAEWOO  2001  1  0  0,720

 117 DAEWOO  2001  1  0  0,800

 118 DAEWOO  2001  1  0  0,760

 119 DAEWOO  2002  1  0  0,830

 120 DAEWOO  2002  1  0  0,780

 121 DAEWOO  2002  1  0  0,840

 122 DAEWOO  2003  1  0  0,835

 123 DAEWOO  2003  1  0  0,800

 124 DAEWOO  2005  1  0  0,810

 125 DAIHATSU  2001  1  0  0,760

 126 FIAT  1993  1  0  0,780

 127 FIAT  1994  1  0  1,000

 128 FIAT  1994  1  0  0,700

 129 FIAT  1994  1  0  0,700

 130 FIAT  1994  1  0  0,740

 131 FIAT  1995  1  0  0,840

 132 FIAT  1995  1  0  0,720

 133 FIAT  1995  1  0  0,670

 134 FIAT  1995  1  0  0,990

 135 FIAT  1996  1  0  0,660

 136 FIAT  1996  1  0  1,010

 137 FIAT  1996  1  0  0,740

 138 FIAT  1996  1  0  1,100

 139 FIAT  1996  1  0  1,080

 140 FIAT  1996  1  0  0,940

 141 FIAT  1996  1  0  0,720

 142 FIAT  1996  1  0  0,840

 143 FIAT  1996  1  0  0,680
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 144 FIAT  1996  1  0  1,040

 145 FIAT  1997  1  0  0,840

 146 FIAT  1997  1  0  0,780

 147 FIAT  1997  1  0  0,680

 148 FIAT  1997  1  0  1,025

 149 FIAT  1997  1  0  0,675

 150 FIAT  1997  1  0  1,100

 151 FIAT  1997  1  0  0,760

 152 FIAT  1997  1  0  0,700

 153 FIAT  1997  1  0  0,690

 154 FIAT  1997  1  0  0,900

 155 FIAT  1997  1  0  1,320

 156 FIAT  1998  1  0  1,040

 157 FIAT  1998  1  0  0,880

 158 FIAT  1998  1  0  0,690

 159 FIAT  1998  1  0  0,690

 160 FIAT  1998  1  0  0,690

 161 FIAT  1998  1  0  0,680

 162 FIAT  1998  1  0  0,980

 163 FIAT  1998  1  0  0,860

 164 FIAT  1998  1  0  0,900

 165 FIAT  1998  1  0  0,860

 166 FIAT  1998  1  0  0,760

 167 FIAT  1999  1  0  0,920

 168 FIAT  1999  1  0  0,750

 169 FIAT  1999  1  0  0,740

 170 FIAT  1999  1  0  0,720

 171 FIAT  1999  1  0  0,865

 172 FIAT  1999  1  0  0,780

 173 FIAT  1999  1  0  0,760

 174 FIAT  1999  1  0  0,760

 175 FIAT  1999  1  0  0,740

 176 FIAT  1999  1  0  0,980

 177 FIAT  1999  1  0  0,730

 178 FIAT  1999  1  0  0,730

 179 FIAT  1999  1  0  1,060

 180 FIAT  1999  1  0  0,780

 181 FIAT  1999  1  0  0,840

 182 FIAT  1999  1  0  0,600

 183 FIAT  1999  1  0  0,740

 184 FIAT  1999  1  0  0,720
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 185 FIAT  1999  1  0  0,690

 186 FIAT  1999  1  0  0,740

 187 FIAT  1999  1  0  0,730

 188 FIAT  1999  1  0  0,730

 189 FIAT  1999  1  0  0,780

 190 FIAT  1999  1  0  0,780

 191 FIAT  1999  1  0  0,740

 192 FIAT  1999  1  0  0,730

 193 FIAT  1999  1  0  0,890

 194 FIAT  1999  1  0  0,730

 195 FIAT  1999  1  0  1,120

 196 FIAT  1999  1  0  0,825

 197 FIAT  1999  1  0  0,730

 198 FIAT  1999  1  0  0,690

 199 FIAT  1999  1  0  0,740

 200 FIAT  1999  1  0  0,740

 201 FIAT  1999  1  0  0,740

 202 FIAT  1999  1  0  0,740

 203 FIAT  1999  1  0  0,740

 204 FIAT  2000  1  0  1,120

 205 FIAT  2000  1  0  0,935

 206 FIAT  2000  1  0  0,690

 207 FIAT  2000  1  0  0,940

 208 FIAT  2000  1  0  0,890

 209 FIAT  2000  1  0  0,950

 210 FIAT  2000  1  0  0,835

 211 FIAT  2000  1  0  1,100

 212 FIAT  2000  1  0  0,920

 213 FIAT  2000  1  0  0,680

 214 FIAT  2000  1  0  0,720

 215 FIAT  2000  1  0  1,120

 216 FIAT  2000  1  0  0,780

 217 FIAT  2000  1  0  0,760

 218 FIAT  2000  1  0  1,090

 219 FIAT  2000  1  0  0,720

 220 FIAT  2000  1  0  1,040

 221 FIAT  2000  1  0  0,730

 222 FIAT  2000  1  0  0,740

 223 FIAT  2000  1  0  0,720

 224 FIAT  2000  1  0  0,780

 225 FIAT  2000  1  0  0,740
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 226 FIAT  2000  1  0  0,700

 227 FIAT  2001  1  0  0,740

 228 FIAT  2001  1  0  0,820

 229 FIAT  2001  1  0  0,760

 230 FIAT  2001  1  0  0,690

 231 FIAT  2001  1  0  0,980

 232 FIAT  2001  1  0  1,130

 233 FIAT  2001  1  0  0,755

 234 FIAT  2001  1  0  1,035

 235 FIAT  2001  1  0  0,730

 236 FIAT  2001  1  0  1,280

 237 FIAT  2001  1  0  0,720

 238 FIAT  2001  1  0  0,740

 239 FIAT  2001  1  0  0,730

 240 FIAT  2001  1  0  0,840

 241 FIAT  2001  1  0  0,960

 242 FIAT  2001  1  0  1,920

 243 FIAT  2001  1  0  0,780

 244 FIAT  2001  1  0  0,960

 245 FIAT  2001  1  0  0,760

 246 FIAT  2002  1  0  0,875

 247 FIAT  2002  1  0  0,780

 248 FIAT  2002  1  0  0,960

 249 FIAT  2002  1  0  0,740

 250 FIAT  2002  1  0  1,325

 251 FIAT  2002  1  0  0,860

 252 FIAT  2002  1  0  0,690

 253 FIAT  2002  1  0  1,250

 254 FIAT  2002  1  0  0,750

 255 FIAT  2002  1  0  0,875

 256 FIAT  2002  1  0  0,740

 257 FIAT  2002  1  0  0,760

 258 FIAT  2002  1  0  0,740

 259 FIAT  2002  1  0  0,760

 260 FIAT  2002  1  0  1,340

 261 FIAT  2002  1  0  1,220

 262 FIAT  2002  1  0  0,740

 263 FIAT  2002  1  0  1,350

 264 FIAT  2002  1  0  0,755

 265 FIAT  2002  1  0  0,755

 266 FIAT  2002  1  0  0,875
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 267 FIAT  2002  1  0  0,780

 268 FIAT  2003  1  0  0,860

 269 FIAT  2003  1  0  1,120

 270 FIAT  2003  1  0  1,080

 271 FIAT  2003  1  0  1,140

 272 FIAT  2003  1  0  1,040

 273 FIAT  2003  1  0  0,930

 274 FIAT  2004  1  0  0,840

 275 FIAT  2004  1  0  0,760

 276 FIAT  2004  1  0  0,940

 277 FIAT  2004  1  0  1,280

 278 FIAT  2004  1  0  0,940

 279 FIAT  2004  1  0  0,740

 280 FIAT  2006  1  0  1,005

 281 FIAT  2009  1  0  0,730

 282 FOAT  2005  1  0  0,885

 283 FORD  1990  1  0  0,840

 284 FORD  1993  1  0  0,860

 285 FORD  1993  1  0  1,580

 286 FORD  1993  1  0  1,300

 287 FORD  1994  1  0  0,960

 288 FORD  1995  1  0  1,040

 289 FORD  1995  1  0  1,195

 290 FORD  1995  1  0  1,190

 291 FORD  1996  1  0  1,560

 292 FORD  1996  1  0  0,960

 293 FORD  1996  1  0  0,940

 294 FORD  1996  1  0  1,010

 295 FORD  1996  1  0  0,840

 296 FORD  1996  1  0  1,280

 297 FORD  1997  1  0  1,060

 298 FORD  1997  1  0  0,900

 299 FORD  1997  1  0  1,080

 300 FORD  1997  1  0  1,020

 301 FORD  1997  1  0  0,960

 302 FORD  1997  1  0  0,980

 303 FORD  1997  1  0  0,920

 304 FORD  1997  1  0  1,340

 305 FORD  1997  1  0  1,415

 306 FORD  1997  1  0  1,120

 307 FORD  1998  1  0  1,230
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 308 FORD  1998  1  0  1,380

 309 FORD  1998  1  0  1,280

 310 FORD  1998  1  0  0,900

 311 FORD  1998  1  0  0,960

 312 FORD  1998  1  0  1,040

 313 FORD  1998  1  0  0,920

 314 FORD  1998  1  0  1,060

 315 FORD  1999  1  0  1,830

 316 FORD  1999  1  0  1,140

 317 FORD  1999  1  0  1,340

 318 FORD  1999  1  0  1,340

 319 FORD  1999  1  0  1,080

 320 FORD  1999  1  0  1,120

 321 FORD  1999  1  0  1,230

 322 FORD  1999  1  0  1,700

 323 FORD  1999  1  0  1,150

 324 FORD  2000  1  0  1,320

 325 FORD  2000  1  0  1,120

 326 FORD  2000  1  0  1,210

 327 FORD  2000  1  0  0,870

 328 FORD  2000  1  0  1,123

 329 FORD  2000  1  0  0,960

 330 FORD  2001  1  0  1,100

 331 FORD  2001  1  0  1,020

 332 FORD  2001  1  0  1,150

 333 FORD  2001  1  0  0,960

 334 FORD  2001  1  0  0,920

 335 FORD  2002  1  0  1,080

 336 FORD  2002  1  0  1,560

 337 FORD  2002  1  0  1,480

 338 FORD  2002  1  0  1,640

 339 FORD  2002  1  0  1,440

 340 FORD  2002  1  0  1,480

 341 FORD  2003  1  0  1,280

 342 FORD  2003  1  0  1,540

 343 FORD  2003  1  0  1,240

 344 FORD  2003  1  0  1,380

 345 FORD  2004  1  0  1,080

 346 FORD  2004  1  0  1,620

 347 FORD  2006  1  0  1,440

 348 FORD  2008  1  0  1,460
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 349 GAZ  2003  1  0  2,480

 350 GAZ  2004  1  0  2,070

 351 GAZ  2004  1  0  2,120

 352 HONDA  1996  1  0  1,080

 353 HONDA  1997  1  0  1,320

 354 HONDA  1997  1  0  1,120

 355 HONDA  1998  1  0  1,000

 356 HONDA  2000  1  0  1,100

 357 HYUNDAI  1991  1  0  0,930

 358 HYUNDAI  1996  1  0  0,940

 359 HYUNDAI  1996  1  0  0,915

 360 HYUNDAI  1999  1  0  1,000

 361 HYUNDAI  1999  1  0  0,980

 362 HYUNDAI  2000  1  0  1,180

 363 HYUNDAI  2000  1  0  0,990

 364 HYUNDAI  2002  1  0  0,900

 365 KIA  1999  1  0  1,700

 366 KIA  2000  1  0  1,980

 367 KIA  2000  1  0  1,340

 368 KIA  2003  1  0  1,420

 369 LANCIA  1998  1  0  0,860

 370 LUBLIN  2000  1  0  1,940

 371 MAZDA  1992  1  0  0,760

 372 MAZDA  1995  1  0  0,840

 373 MAZDA  1996  1  0  1,120

 374 MAZDA  1997  1  0  1,260

 375 MAZDA  1997  1  0  1,100

 376 MAZDA  1998  1  0  1,300

 377 MAZDA  1999  1  0  1,140

 378 MAZDA  1999  1  0  1,100

 379 MAZDA  2000  1  0  1,340

 380 MAZDA  2000  1  0  1,320

 381 MAZDA  2002  1  0  1,120

 382 MAZDA  2002  1  0  1,115

 383 MERCEDES - BENZ  1983  1  0  1,860

 384 MERCEDES - BENZ  1986  1  0  1,255

 385 MERCEDES - BENZ  1997  1  0  1,300

 386 MERCEDES - BENZ  1997  1  0  1,890

 387 MERCEDES - BENZ  1997  1  0  1,350

 388 MERCEDES - BENZ  1997  1  0  1,460

 389 MERCEDES - BENZ  2001  1  0  1,460
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 390 MERCEDES - BENZ  2002  1  0  1,630

 391 MERCEDES - BENZ  2003  1  0  1,125

 392 MERCEDES - BENZ  2004  1  0  1,800

 393 MITSUBISHI  1998  1  0  1,060

 394 MITSUBISHI  1998  1  0  2,400

 395 MITSUBISHI  1999  1  0  0,980

 396 MITSUBISHI  1999  1  0  0,920

 397 MITSUBISHI  1999  1  0  1,155

 398 NISSAN  1994  1  0  1,220

 399 NISSAN  1994  1  0  0,820

 400 NISSAN  1995  1  0  0,820

 401 NISSAN  1998  1  0  0,820

 402 NISSAN  1998  1  0  1,100

 403 NISSAN  1999  1  0  1,040

 404 NISSAN  2000  1  0  1,180

 405 NISSAN  2001  1  0  0,860

 406 NISSAN  2001  1  0  1,265

 407 NISSAN  2001  1  0  1,160

 408 NISSAN  2001  1  0  1,260

 409 NISSAN  2001  1  0  1,000

 410 NISSAN  2002  1  0  1,205

 411 NISSAN  2002  1  0  0,880

 412 NISSAN  2003  1  0  1,420

 413 NISSAN  2003  1  0  1,040

 414 NISSAN  2004  1  0  1,240

 415 NISSAN  2004  1  0  1,120

 416 OPEL  1992  1  0  0,950

 417 OPEL  1992  1  0  0,960

 418 OPEL  1992  1  0  0,960

 419 OPEL  1992  1  0  1,020

 420 OPEL  1993  1  0  0,780

 421 OPEL  1993  1  0  0,880

 422 OPEL  1994  1  0  0,780

 423 OPEL  1994  1  0  0,900

 424 OPEL  1994  1  0  0,960

 425 OPEL  1995  1  0  1,280

 426 OPEL  1995  1  0  0,920

 427 OPEL  1995  1  0  0,855

 428 OPEL  1995  1  0  0,960

 429 OPEL  1995  1  0  1,100

 430 OPEL  1995  1  0  0,810
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 431 OPEL  1995  1  0  1,020

 432 OPEL  1995  1  0  1,000

 433 OPEL  1995  1  0  0,860

 434 OPEL  1996  1  0  1,100

 435 OPEL  1996  1  0  0,920

 436 OPEL  1996  1  0  0,860

 437 OPEL  1996  1  0  0,900

 438 OPEL  1996  1  0  0,920

 439 OPEL  1996  1  0  1,040

 440 OPEL  1996  1  0  0,860

 441 OPEL  1996  1  0  0,880

 442 OPEL  1996  1  0  1,120

 443 OPEL  1996  1  0  1,380

 444 OPEL  1996  1  0  0,855

 445 OPEL  1996  1  0  0,890

 446 OPEL  1996  1  0  0,840

 447 OPEL  1996  1  0  0,900

 448 OPEL  1996  1  0  0,855

 449 OPEL  1996  1  0  0,950

 450 OPEL  1996  1  0  1,005

 451 OPEL  1996  1  0  0,865

 452 OPEL  1996  1  0  0,840

 453 OPEL  1996  1  0  0,960

 454 OPEL  1996  1  0  1,000

 455 OPEL  1996  1  0  0,890

 456 OPEL  1997  1  0  1,220

 457 OPEL  1997  1  0  0,860

 458 OPEL  1997  1  0  1,342

 459 OPEL  1997  1  0  0,960

 460 OPEL  1997  1  0  1,055

 461 OPEL  1997  1  0  0,855

 462 OPEL  1997  1  0  0,900

 463 OPEL  1997  1  0  1,300

 464 OPEL  1997  1  0  1,100

 465 OPEL  1997  1  0  0,920

 466 OPEL  1997  1  0  1,000

 467 OPEL  1997  1  0  0,880

 468 OPEL  1997  1  0  1,020

 469 OPEL  1998  1  0  1,030

 470 OPEL  1998  1  0  1,290

 471 OPEL  1998  1  0  1,360
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 472 OPEL  1998  1  0  0,840

 473 OPEL  1998  1  0  1,000

 474 OPEL  1998  1  0  1,025

 475 OPEL  1998  1  0  0,860

 476 OPEL  1998  1  0  0,980

 477 OPEL  1998  1  0  0,880

 478 OPEL  1998  1  0  1,400

 479 OPEL  1998  1  0  1,600

 480 OPEL  1998  1  0  0,860

 481 OPEL  1998  1  0  1,250

 482 OPEL  1998  1  0  0,940

 483 OPEL  1998  1  0  1,140

 484 OPEL  1999  1  0  1,120

 485 OPEL  1999  1  0  1,300

 486 OPEL  1999  1  0  1,060

 487 OPEL  1999  1  0  1,140

 488 OPEL  1999  1  0  1,030

 489 OPEL  1999  1  0  1,175

 490 OPEL  1999  1  0  0,940

 491 OPEL  1999  1  0  1,040

 492 OPEL  1999  1  0  1,020

 493 OPEL  1999  1  0  0,940

 494 OPEL  1999  1  0  1,020

 495 OPEL  1999  1  0  0,940

 496 OPEL  1999  1  0  0,920

 497 OPEL  1999  1  0  1,260

 498 OPEL  1999  1  0  1,170

 499 OPEL  1999  1  0  1,000

 500 OPEL  1999  1  0  1,380

 501 OPEL  1999  1  0  1,020

 502 OPEL  1999  1  0  1,280

 503 OPEL  1999  1  0  1,160

 504 OPEL  1999  1  0  1,240

 505 OPEL  1999  1  0  1,250

 506 OPEL  1999  1  0  1,340

 507 OPEL  1999  1  0  1,380

 508 OPEL  2000  1  0  0,980

 509 OPEL  2000  1  0  1,280

 510 OPEL  2000  1  0  1,080

 511 OPEL  2000  1  0  1,060

 512 OPEL  2000  1  0  0,960
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 513 OPEL  2000  1  0  1,360

 514 OPEL  2000  1  0  0,920

 515 OPEL  2000  1  0  1,180

 516 OPEL  2000  1  0  1,235

 517 OPEL  2000  1  0  1,300

 518 OPEL  2000  1  0  1,280

 519 OPEL  2000  1  0  1,160

 520 OPEL  2001  1  0  1,090

 521 OPEL  2001  1  0  1,240

 522 OPEL  2001  1  0  1,255

 523 OPEL  2001  1  0  1,480

 524 OPEL  2002  1  0  1,360

 525 OPEL  2002  1  0  1,100

 526 OPEL  2002  1  0  1,330

 527 OPEL  2003  1  0  0,900

 528 OPEL  2003  1  0  1,100

 529 OPEL  2003  1  0  0,890

 530 OPEL  2003  1  0  0,905

 531 OPEL  2003  1  0  1,180

 532 OPEL  2004  1  0  1,060

 533 OPEL  2004  1  0  1,033

 534 PEUGEOT  1993  1  0  1,080

 535 PEUGEOT  1994  1  0  1,940

 536 PEUGEOT  1994  1  0  1,020

 537 PEUGEOT  1996  1  0  1,040

 538 PEUGEOT  1997  1  0  1,040

 539 PEUGEOT  1998  1  0  1,040

 540 PEUGEOT  1998  1  0  0,940

 541 PEUGEOT  1998  1  0  0,780

 542 PEUGEOT  1999  1  0  0,985

 543 PEUGEOT  1999  1  0  1,040

 544 PEUGEOT  2000  1  0  1,025

 545 PEUGEOT  2000  1  0  1,320

 546 PEUGEOT  2000  1  0  0,960

 547 PEUGEOT  2000  1  0  0,910

 548 PEUGEOT  2001  1  0  1,100

 549 PEUGEOT  2001  1  0  1,300

 550 PEUGEOT  2001  1  0  0,975

 551 PEUGEOT  2001  1  0  0,980

 552 PEUGEOT  2001  1  0  1,160

 553 PEUGEOT  2002  1  0  1,520
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 554 PEUGEOT  2002  1  0  0,980

 555 PEUGEOT  2004  1  0  0,970

 556 PEUGEOT  2006  1  0  1,130

 557 PEUGEOT  2007  1  0  1,160

 558 POEL  1995  1  0  0,880

 559 POLONEZ  1994  1  0  1,080

 560 POLONEZ  1994  1  0  1,060

 561 POLONEZ  1994  1  0  1,125

 562 POLONEZ  1995  1  0  1,280

 563 POLONEZ  1999  1  0  1,100

 564 POLONEZ  1999  1  0  1,340

 565 POLONEZ  2001  1  0  1,160

 566 POLONEZ  2005  1  0  0,800

 567 RENAULT  1993  1  0  0,800

 568 RENAULT  1994  1  0  0,720

 569 RENAULT  1994  1  0  0,925

 570 RENAULT  1995  1  0  0,980

 571 RENAULT  1996  1  0  1,100

 572 RENAULT  1996  1  0  1,145

 573 RENAULT  1996  1  0  1,040

 574 RENAULT  1997  1  0  1,220

 575 RENAULT  1997  1  0  0,900

 576 RENAULT  1997  1  0  1,040

 577 RENAULT  1997  1  0  1,320

 578 RENAULT  1998  1  0  0,900

 579 RENAULT  1998  1  0  1,260

 580 RENAULT  1998  1  0  1,230

 581 RENAULT  1998  1  0  0,800

 582 RENAULT  1998  1  0  1,140

 583 RENAULT  1998  1  0  0,880

 584 RENAULT  1998  1  0  0,900

 585 RENAULT  1998  1  0  0,880

 586 RENAULT  1998  1  0  1,290

 587 RENAULT  1998  1  0  0,900

 588 RENAULT  1998  1  0  1,295

 589 RENAULT  1998  1  0  1,390

 590 RENAULT  1998  1  0  1,270

 591 RENAULT  1998  1  0  1,285

 592 RENAULT  1998  1  0  1,020

 593 RENAULT  1998  1  0  1,020

 594 RENAULT  1999  1  0  1,100
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 595 RENAULT  1999  1  0  1,420

 596 RENAULT  1999  1  0  1,120

 597 RENAULT  1999  1  0  1,015

 598 RENAULT  1999  1  0  1,980

 599 RENAULT  1999  1  0  1,020

 600 RENAULT  1999  1  0  1,810

 601 RENAULT  1999  1  0  1,285

 602 RENAULT  1999  1  0  1,240

 603 RENAULT  1999  1  0  1,920

 604 RENAULT  2000  1  0  1,140

 605 RENAULT  2000  1  0  1,090

 606 RENAULT  2000  1  0  1,080

 607 RENAULT  2000  1  0  0,980

 608 RENAULT  2000  1  0  1,365

 609 RENAULT  2000  1  0  0,900

 610 RENAULT  2001  1  0  1,160

 611 RENAULT  2001  1  0  1,040

 612 RENAULT  2001  1  0  1,290

 613 RENAULT  2001  1  0  0,940

 614 RENAULT  2001  1  0  0,940

 615 RENAULT  2001  1  0  0,980

 616 RENAULT  2002  1  0  0,960

 617 RENAULT  2002  1  0  1,460

 618 RENAULT  2002  1  0  0,920

 619 RENAULT  2002  1  0  1,080

 620 RENAULT  2002  1  0  0,940

 621 RENAULT  2002  1  0  0,940

 622 RENAULT  2002  1  0  1,070

 623 RENAULT  2002  1  0  1,000

 624 RENAULT  2002  1  0  0,940

 625 RENAULT  2002  1  0  1,490

 626 RENAULT  2003  1  0  1,600

 627 RENAULT  2003  1  0  1,000

 628 RENAULT  2003  1  0  1,205

 629 RENAULT  2003  1  0  0,920

 630 RENAULT  2003  1  0  1,195

 631 RENAULT  2004  1  0  1,500

 632 RENAULT  2004  1  0  1,210

 633 RENAULT  2005  1  0  1,000

 634 RENAULT  2006  1  0  1,920

 635 RENAULT  2006  1  0  0,915
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 636 RENAULT  2010  1  0  1,140

 637 ROVER  1999  1  0  1,380

 638 ROVER  1999  1  0  1,245

 639 ROVER  2001  1  0  1,180

 640 SAAB  1999  1  0  1,430

 641 SEAT  1995  1  0  0,945

 642 SEAT  1996  1  0  1,000

 643 SEAT  1997  1  0  0,940

 644 SEAT  1997  1  0  0,940

 645 SEAT  1997  1  0  0,940

 646 SEAT  1997  1  0  0,920

 647 SEAT  1998  1  0  1,060

 648 SEAT  1998  1  0  1,700

 649 SEAT  1998  1  0  0,980

 650 SEAT  1998  1  0  0,900

 651 SEAT  1998  1  0  1,045

 652 SEAT  1999  1  0  1,000

 653 SEAT  1999  1  0  0,960

 654 SEAT  1999  1  0  1,140

 655 SEAT  2000  1  0  0,945

 656 SEAT  2000  1  0  0,980

 657 SEAT  2000  1  0  1,040

 658 SEAT  2001  1  0  1,020

 659 SEAT  2003  1  0  1,550

 660 SEAT  2004  1  0  1,160

 661 SKODA  1991  1  0  0,840

 662 SKODA  1993  1  0  0,895

 663 SKODA  1996  1  0  0,920

 664 SKODA  1997  1  0  0,960

 665 SKODA  1997  1  0  0,985

 666 SKODA  1997  1  0  0,920

 667 SKODA  1997  1  0  0,980

 668 SKODA  1998  1  0  1,000

 669 SKODA  1998  1  0  1,000

 670 SKODA  1998  1  0  0,960

 671 SKODA  1998  1  0  0,920

 672 SKODA  1998  1  0  0,900

 673 SKODA  1998  1  0  0,940

 674 SKODA  1999  1  0  1,020

 675 SKODA  1999  1  0  0,920

 676 SKODA  1999  1  0  1,020
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 677 SKODA  1999  1  0  0,980

 678 SKODA  1999  1  0  1,000

 679 SKODA  1999  1  0  0,940

 680 SKODA  1999  1  0  1,020

 681 SKODA  2000  1  0  0,880

 682 SKODA  2000  1  0  1,260

 683 SKODA  2000  1  0  0,980

 684 SKODA  2000  1  0  1,035

 685 SKODA  2001  1  0  0,970

 686 SKODA  2001  1  0  1,160

 687 SKODA  2001  1  0  0,920

 688 SKODA  2002  1  0  1,260

 689 SKODA  2002  1  0  1,420

 690 SKODA  2002  1  0  1,340

 691 SUBARU  1995  1  0  1,340

 692 SUZUKI  1992  1  0  0,640

 693 SUZUKI  2000  1  0  0,850

 694 SUZUKI  2001  1  0  0,800

 695 SUZUKI  2001  1  0  0,780

 696 SUZUKI  2001  1  0  0,780

 697 TOYOTA  1992  1  0  1,160

 698 TOYOTA  1995  1  0  0,780

 699 TOYOTA  1995  1  0  1,260

 700 TOYOTA  1998  1  0  1,120

 701 TOYOTA  1998  1  0  1,290

 702 TOYOTA  1998  1  0  0,720

 703 TOYOTA  2000  1  0  1,075

 704 TOYOTA  2001  1  0  0,920

 705 TOYOTA  2002  1  0  0,945

 706 VAUXHALL  1997  1  0  1,290

 707 VOLKSWAGEN  1991  1  0  0,980

 708 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,160

 709 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,000

 710 VOLKSWAGEN  1992  1  0  0,780

 711 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,040

 712 VOLKSWAGEN  1992  1  0  0,920

 713 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,240

 714 VOLKSWAGEN  1993  1  0  0,780

 715 VOLKSWAGEN  1993  1  0  0,960

 716 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,020

 717 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,000
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 718 VOLKSWAGEN  1993  1  0  0,945

 719 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,060

 720 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,680

 721 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,020

 722 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,120

 723 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,120

 724 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,860

 725 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,560

 726 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,240

 727 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,880

 728 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,240

 729 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,080

 730 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,880

 731 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,160

 732 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,295

 733 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,100

 734 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,000

 735 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,960

 736 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,860

 737 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,960

 738 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,910

 739 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,175

 740 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,860

 741 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,120

 742 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,035

 743 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,240

 744 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,400

 745 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,620

 746 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,360

 747 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,525

 748 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,940

 749 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,275

 750 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,860

 751 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,900

 752 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,180

 753 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,980

 754 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,860

 755 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,880

 756 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,090

 757 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,940

 758 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,200
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 759 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,820

 760 VOLKSWAGEN  1999  1  0  0,900

 761 VOLKSWAGEN  2000  1  0  1,500

 762 VOLKSWAGEN  2000  1  0  1,400

 763 VOLKSWAGEN  2001  1  0  1,330

 764 VOLKSWAGEN  2001  1  0  1,300

 765 VOLKSWAGEN  2017  1  0  1,241

 766 VOLVO  1995  1  0  1,380

 767 VOLVO  1997  1  0  1,640

 768 VOLVO  1997  1  0  1,240

 769 VOLVO  1998  1  0  1,360

 770 VOLVO  2001  1  0  1,400

 771 VOLVO  2001  1  0  1,390

 772 ZASTAWA  1992  1  0  0,760

Suma:  772  0  816,359

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130205  2,162

160103  13,966

160117  526,212

160118  8,784

160119  2,260  12,085

160120  2,122

160122  0,573

160601  7,921

160801  0,040

Suma:  550,074  13,966

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 182,124
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Suma:  182,124

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 "AUTOTOTAL" Łukasz Brak 43-300 Bielsko-Biała, ul. Straconki 82536 872 354 240283101

 2 AKU MET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 51885 029 803 366131862

 3 BATERPOL SPÓŁKA AKCYJNA 40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 108 273161177

 4 BM RECYKLING SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

34-120 Andrychów, ul. TKACKA 30 356687165

 5 COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA 42-360 Poraj, ul. Zielona 26 012859760

 6 EUROBAC ORGANIZACJA 

ODZYSKU OPAKOWAŃ 

SPÓŁKA AKCYJNA

85-370 Bydgoszcz, ul. Błękitna 6 092990672

 7 KAROL GURBAŁA 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO - USŁUGOWE 

"KAREN"

Choroń, ul. Prosta 2, 42-360 Poraj 150961565

 8 PREZERO SERVICE POŁUDNIE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 33 272644815

 9 PROLIMIT - SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

54-126 Katowice, ul. Michała Grażyńskiego 13a 240044129

 10 PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE "ROBAC" 

Krzysztof Boniecki

85-370 Bydgoszcz, ul. Błękitna 6 52 587 23 10 091195990

 11 SILEGOLD S.C. SŁAWOMIR 

GŁOGOWSKI, GRAŻYNA 

GŁOGOWSKA

44-113 Gliwice, ul. Lipcowa 10/4 272403879

 12 TRADEPOL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna 14726 704 272 122734236

 13 WTÓRMET RADZIONKÓW 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

41-922 Radzionków, ul. Zofii Nałkowskiej 6504 202 050 932036321

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,96

 92,66
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu GUZIK EUGENIUSZ AUTO-HANDEL,AUTO-ZŁOM,POMOC DROGOWA(Stacja Demontażu 

Pojazdów nr 13 Eugeniusz Guzik)

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

41-219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 81 C

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 41-219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 81 C

NIP 6290022414

REGON 270564035

Telefon/faks/e-mail (32) 298-88-37

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 BMW  1996  1  0  0,789

 2 BMW  1996  1  0  0,621

 3 BMW  1997  1  0  1,510

 4 BMW  1999  1  0  1,231

 5 BMW  2000  1  0  0,721

 6 CITROEN  1980  1  0  0,730

 7 CITROEN  1999  1  0  1,009

 8 CITROEN  1999  1  0  1,105

 9 CITROEN  2001  1  0  1,288

 10 DAEWOO  1995  1  0  0,812

 11 DAEWOO  1995  1  0  0,812

 12 DAEWOO  1996  1  0  0,959

 13 DAEWOO  1997  1  0  0,380

 14 DAEWOO  1997  1  0  1,008

 15 DAEWOO  1998  1  0  0,490

 16 DAEWOO  1999  1  0  0,805

 17 DAEWOO  1999  1  0  0,742

 18 DAEWOO  1999  1  0  1,113

 19 DAEWOO  1999  1  0  0,713

 20 DAEWOO  1999  1  0  1,011

 21 DAEWOO  2000  1  0  1,261

 22 DAEWOO  2000  1  0  1,291

 23 DAEWOO  2000  1  0  0,812

 24 DAEWOO  2000  1  0  1,061
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 25 DAEWOO  2000  1  0  1,002

 26 DAEWOO  2001  1  0  0,715

 27 DAEWOO  2004  1  0  0,717

 28 DAIHATSU  1989  1  0  0,521

 29 FIAT  1993  1  0  0,614

 30 FIAT  1996  1  0  0,733

 31 FIAT  1996  1  0  0,340

 32 FIAT  1997  1  0  0,780

 33 FIAT  1997  1  0  1,003

 34 FIAT  1998  1  0  0,650

 35 FIAT  1998  1  0  0,801

 36 FIAT  1998  1  0  0,712

 37 FIAT  1998  1  0  0,732

 38 FIAT  1998  1  0  0,832

 39 FIAT  1999  1  0  0,811

 40 FIAT  1999  1  0  0,711

 41 FIAT  1999  1  0  0,712

 42 FIAT  1999  1  0  1,012

 43 FIAT  1999  1  0  0,855

 44 FIAT  2000  1  0  0,735

 45 FIAT  2000  1  0  0,981

 46 FIAT  2000  1  0  1,328

 47 FIAT  2000  1  0  0,710

 48 FIAT  2001  1  0  0,720

 49 FIAT  2001  1  0  0,855

 50 FIAT  2001  1  0  0,821

 51 FIAT  2001  1  0  1,117

 52 FIAT  2001  1  0  0,712

 53 FIAT  2002  1  0  0,705

 54 FIAT  2002  1  0  0,721

 55 FIAT  2003  1  0  1,114

 56 FIAT  2004  1  0  0,693

 57 FORD  1990  1  0  0,598

 58 FORD  1994  1  0  1,205

 59 FORD  1994  1  0  1,211

 60 FORD  1996  1  0  1,580

 61 FORD  1996  1  0  1,013

 62 FORD  1997  1  0  1,312

 63 FORD  1997  1  0  1,115

 64 FORD  1997  1  0  0,912

 65 FORD  1998  1  0  1,012
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 66 FORD  1999  1  0  0,712

 67 FORD  1999  1  0  1,295

 68 FORD  1999  1  0  1,110

 69 FORD  1999  1  0  1,113

 70 FORD  2001  1  0  1,112

 71 FORD  2002  1  0  1,521

 72 FORD  2009  1  0  0,893

 73 FSO  1992  1  0  1,109

 74 FSO  1994  1  0  1,125

 75 FSO  1995  1  0  1,113

 76 FSO  1995  1  0  1,101

 77 FSO  1995  1  0  0,431

 78 FSO  1998  1  0  1,091

 79 FSO  2000  1  0  0,620

 80 HONDA  1992  1  0  0,911

 81 HONDA  1993  1  0  0,921

 82 HONDA  1996  1  0  1,212

 83 HONDA  1996  1  0  1,045

 84 HONDA  1997  1  0  1,112

 85 HONDA  1998  1  0  0,940

 86 HONDA  1999  1  0  1,113

 87 HYUNDAI  2000  1  0  0,671

 88 LANCIA  1991  1  0  1,118

 89 LUBLIN  1980  1  0  0,431

 90 LUBLIN  1997  1  0  1,910

 91 LUBLIN  1999  1  0  0,841

 92 LUBLIN  1999  1  0  0,965

 93 LUBLIN  1999  1  0  1,800

 94 LUBLIN  2002  1  0  0,741

 95 LUBLIN  2004  1  0  0,711

 96 MAZDA  2003  1  0  0,664

 97 MERCEDES  1992  1  0  0,152

 98 MERCEDES  1993  1  0  0,096

 99 MERCEDES  1997  1  0  0,065

 100 MERCEDES  1999  1  0  0,740

 101 MERCEDES  2001  1  0  0,911

 102 MITSUBUSHI  1990  1  0  0,861

 103 MITSUBUSHI  1997  1  0  1,168

 104 NISSAN  2000  1  0  1,321

 105 NISSAN  2000  1  0  0,761

 106 NISSAN  2003  1  0  0,491
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 107 NISSAN  2007  1  0  0,534

 108 OPEL  1987  1  0  1,098

 109 OPEL  1993  1  0  1,012

 110 OPEL  1994  1  0  0,805

 111 OPEL  1995  1  0  0,976

 112 OPEL  1996  1  0  0,991

 113 OPEL  1997  1  0  1,003

 114 OPEL  1997  1  0  1,271

 115 OPEL  1997  1  0  0,912

 116 OPEL  1997  1  0  1,245

 117 OPEL  1997  1  0  0,721

 118 OPEL  1997  1  0  1,349

 119 OPEL  1998  1  0  1,113

 120 OPEL  1998  1  0  1,302

 121 OPEL  1998  1  0  1,346

 122 OPEL  1998  1  0  1,105

 123 OPEL  1998  1  0  0,913

 124 OPEL  1999  1  0  0,814

 125 OPEL  1999  1  0  1,310

 126 OPEL  2000  1  0  0,631

 127 OPEL  2000  1  0  0,669

 128 OPEL  2002  1  0  0,912

 129 OPEL  2002  1  0  0,711

 130 OPEL  2003  1  0  0,914

 131 PEUGEOT  1991  1  0  0,491

 132 PEUGEOT  1995  1  0  1,007

 133 PEUGEOT  1995  1  0  0,741

 134 PEUGEOT  2000  1  0  1,472

 135 RENAULT  1995  1  0  0,805

 136 RENAULT  1996  1  0  1,115

 137 RENAULT  1996  1  0  0,802

 138 RENAULT  1998  1  0  1,002

 139 RENAULT  1998  1  0  0,889

 140 RENAULT  1998  1  0  0,918

 141 RENAULT  1998  1  0  0,830

 142 RENAULT  1999  1  0  1,008

 143 RENAULT  1999  1  0  1,209

 144 RENAULT  2000  1  0  1,003

 145 RENAULT  2001  1  0  0,920

 146 RENAULT  2004  1  0  1,340

 147 ROVER  1999  1  0  1,112
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 148 SEAT  1995  1  0  0,813

 149 SEAT  1996  1  0  0,921

 150 SEAT  1997  1  0  0,910

 151 SEAT  1998  1  0  1,013

 152 SEAT  2000  1  0  0,615

 153 SEAT  2000  1  0  1,213

 154 SKODA  1996  1  0  0,902

 155 SKODA  1997  1  0  0,914

 156 SKODA  1997  1  0  0,912

 157 SKODA  1997  1  0  0,914

 158 SKODA  1998  1  0  0,997

 159 SKODA  1999  1  0  0,903

 160 SKODA  1999  1  0  0,914

 161 SUZUKI  1999  1  0  0,712

 162 SUZUKI  2001  1  0  0,834

 163 SUZUKI  2007  1  0  0,431

 164 UAZ  1993  1  0  0,305

 165 VOLKSWAGEN  1992  1  0  0,945

 166 VOLKSWAGEN  1992  1  0  0,980

 167 VOLKSWAGEN  1993  1  0  0,860

 168 VOLKSWAGEN  1993  1  0  0,680

 169 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,069

 170 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,210

 171 VOLKSWAGEN  1994  1  0  0,997

 172 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,900

 173 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,002

 174 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,948

 175 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,485

 176 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,942

 177 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,211

 178 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,698

 179 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,913

 180 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,009

 181 VOLKSWAGEN  1999  1  0  0,981

 182 VOLKSWAGEN  1999  1  0  0,605

 183 VOLVO  1991  1  0  0,612

 184 VOLVO  2001  1  0  0,621

 185 VOLVO  2002  1  0  0,721

 186 ŻUK  1996  1  0  1,621

Suma:  186  0  169,269
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Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,340

160103  6,200

160107  0,080

160113  0,020

160114  0,200

160117  104,717

160119  19,400

160120  5,100

160601  0,950

Suma:  116,967  19,400  0,640

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

elementy wyposażenia i częsci  58,270

Suma:  58,270

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ALBA MPGK Sp.z o.o. Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 19, 41-303 

 2 Baterpol S.A Katowice, ul. Obrońciow Westerplatte 108, 40-335 

 3 GUMPOL DAWID KRZYWA Psary, ul. Wiejska 161, 42-512 

 4 Tonsmeier Południe Sp. z o.o. RUDA ŚLĄSKA, ul. Kokotek 1, 41-700 

 5 TSR POLAND  SP  Z O.O. Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 6/1, 41-303 

 6 WASTER Sp z o.o. Toruń, ul. Na zapleczu 20, 87-100 

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.
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Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,08

 86,51

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Firma Wielobranżowa Import-Export A. Kowcz

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

44-100 Gliwice, ul. Kozielska 63/11

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 44-120 PYSKOWICE, ul. CZERWIONKA 13

NIP 6312153194

REGON 273701797

Telefon/faks/e-mail 501 486 410

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 AUDI  1997  1  0  1,560

 2 DAEWOO  1997  1  0  0,600

 3 DAEWOO  2000  1  0  1,050

 4 DAEWOO  2000  1  0  1,050

 5 FIAT  1993  1  0  0,700

 6 FIAT  1994  1  0  1,800

 7 FIAT  1998  1  0  1,040

 8 FIAT  1998  1  0  0,810

 9 FIAT  1999  1  0  0,700

 10 FIAT  1999  1  0  0,560

 11 FIAT  2000  1  0  0,830

 12 FIAT  2000  1  0  1,060

 13 FIAT  2000  1  0  1,320

 14 FORD  1991  1  0  1,500

 15 FORD  2000  1  0  1,000

 16 FORD  2000  1  0  1,570

 17 FORD  2005  1  0  1,550

 18 HONDA  1995  1  0  0,980

 19 HYUNDAI  1997  1  0  0,900

 20 HYUNDAI  1999  1  0  0,910

 21 MAZDA  1998  1  0  1,050

 22 MERCEDES - BENZ  1984  1  0  2,340
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 23 MERCEDES - BENZ  1996  1  0  1,400

 24 NISSAN  1994  1  0  1,750

 25 NISSAN  1999  1  0  1,190

 26 OPEL  1996  1  0  1,250

 27 OPEL  1997  1  0  0,850

 28 OPEL  1998  1  0  1,020

 29 OPEL  1999  1  0  1,300

 30 OPEL  2001  1  0  1,350

 31 OPEL  2004  1  0  1,500

 32 RENAULT  1994  1  0  0,740

 33 RENAULT  1996  1  0  0,890

 34 RENAULT  1997  1  0  0,790

 35 RENAULT  1998  1  0  1,110

 36 RENAULT  1999  1  0  1,220

 37 ROVER  2001  1  0  1,055

 38 SMART  2001  1  0  0,740

 39 SUZUKI  1991  1  0  0,890

 40 TOYOTA  1993  1  0  1,100

 41 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,690

 42 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,080

 43 VOLKSWAGEN  2001  1  0  1,040

Suma:  43  0  48,835

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,152

160103  1,220

160107  0,029

160112  0,048

160113  0,024

160114  0,144

160117  36,690

160118  1,793

160119  4,814
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160120  1,335

160199  1,663

160601  0,923

Suma:  48,835

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 0,000

Suma:  0,000

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 "EKOMAX" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 20632 335 09 33 277236334

 2 ARCELORMITTAL RECYKLING 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

01-949 Warszawa, ul. Jana Kasprowicza 13233 811 30 91 001370259

 3 PROF-MET-KOL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

41-700 RUDA ŚLĄSKA, ul. 1 MAJA 38032 203 69 25 010554185

 4 REWERS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 36515 185 018 361521564

 5 ROBERT WIECZOREK RE - CO 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Michała Drzymały 8062 738 35 35 301070921

 6 WALCOWNIA METALI 

NIEŻELAZNYCH "ŁABĘDY" 

SPÓŁKA AKCYJNA

44-109 Gliwice, ul. Metalowców 6 32 330 6365 241830752

 7 WASTER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

87-100 Toruń, ul. Na Zapleczu 20 32 229 01 97 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,52

 95,52
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu KAMIL WILCZYŃSKI "AUTO-KOMIS" Handel samochodami "WIL CAR"

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Olbrachcice, ul. Dąbrowa Zielona 126, 42-265 Dąbrowa Zielona

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Olbrachcice, ul. Dąbrowa Zielona 126, 42-265 Dąbrowa Zielona

NIP 9492079560

REGON 241752288

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 ALFA ROMEO  1999  1  0  1,270

 2 AUDI  1992  1  0  1,180

 3 AUDI  1992  1  0  1,150

 4 AUDI  1994  1  0  1,170

 5 AUDI  1996  1  0  1,180

 6 AUDI  1996  1  0  1,020

 7 AUDI  1997  1  0  1,200

 8 BMW  1995  1  0  1,200

 9 BMW  1995  1  0  1,120

 10 BMW  1995  1  0  1,180

 11 BMW  1995  1  0  1,420

 12 CHRYSLER  2000  1  0  1,730

 13 CITROEN  1997  1  0  0,960

 14 CITROEN  1998  1  0  1,130

 15 CITROEN  1999  1  0  1,160

 16 CITROEN  2000  1  0  1,030

 17 CITROEN  2001  1  0  1,270

 18 CITROEN  2002  1  0  1,620

 19 CITROEN  2002  1  0  1,250

 20 CITROEN  2003  1  0  1,230

 21 CITROEN  2010  1  0  0,860

 22 DAEWOO  1995  1  0  0,635

 23 DAEWOO  1996  1  0  0,630

 24 DAEWOO  1997  1  0  1,090

 25 DAEWOO  1997  1  0  0,630
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 26 DAEWOO  1998  1  0  0,635

 27 DAEWOO  1998  1  0  1,090

 28 DAEWOO  1998  1  0  1,320

 29 DAEWOO  1998  1  0  1,200

 30 DAEWOO  1998  1  0  0,640

 31 DAEWOO  1999  1  0  0,825

 32 DAEWOO  1999  1  0  0,825

 33 DAEWOO  1999  1  0  0,715

 34 DAEWOO  1999  1  0  0,825

 35 DAEWOO  1999  1  0  0,796

 36 DAEWOO  1999  1  0  0,750

 37 DAEWOO  1999  1  0  0,770

 38 DAEWOO  1999  1  0  0,625

 39 DAEWOO  1999  1  0  0,865

 40 DAEWOO  2000  1  0  0,770

 41 DAEWOO  2000  1  0  0,630

 42 DAEWOO  2000  1  0  0,765

 43 DAEWOO  2000  1  0  0,770

 44 DAEWOO  2001  1  0  0,830

 45 DAEWOO  2001  1  0  1,060

 46 DAEWOO  2002  1  0  1,050

 47 DAEWOO  2003  1  0  1,020

 48 DAIHATSU  1990  1  0  1,185

 49 FIAT  1993  1  0  0,660

 50 FIAT  1994  1  0  0,780

 51 FIAT  1995  1  0  0,675

 52 FIAT  1996  1  0  0,675

 53 FIAT  1996  1  0  1,030

 54 FIAT  1996  1  0  0,665

 55 FIAT  1997  1  0  0,670

 56 FIAT  1997  1  0  0,920

 57 FIAT  1997  1  0  1,265

 58 FIAT  1997  1  0  1,020

 59 FIAT  1997  1  0  0,680

 60 FIAT  1997  1  0  0,840

 61 FIAT  1997  1  0  0,855

 62 FIAT  1998  1  0  1,000

 63 FIAT  1998  1  0  0,715

 64 FIAT  1998  1  0  0,930

 65 FIAT  1999  1  0  0,940

 66 FIAT  1999  1  0  0,970
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 67 FIAT  1999  1  0  0,720

 68 FIAT  1999  1  0  1,015

 69 FIAT  1999  1  0  0,800

 70 FIAT  1999  1  0  1,000

 71 FIAT  1999  1  0  0,725

 72 FIAT  1999  1  0  1,030

 73 FIAT  1999  1  0  0,665

 74 FIAT  1999  1  0  0,920

 75 FIAT  1999  1  0  1,025

 76 FIAT  2000  1  0  0,730

 77 FIAT  2000  1  0  0,730

 78 FIAT  2000  1  0  1,030

 79 FIAT  2000  1  0  0,610

 80 FIAT  2000  1  0  0,700

 81 FIAT  2000  1  0  0,715

 82 FIAT  2001  1  0  0,675

 83 FIAT  2001  1  0  0,775

 84 FIAT  2001  1  0  0,800

 85 FIAT  2001  1  0  0,720

 86 FIAT  2001  1  0  0,980

 87 FIAT  2001  1  0  0,970

 88 FIAT  2001  1  0  0,745

 89 FIAT  2003  1  0  0,800

 90 FIAT  2003  1  0  1,050

 91 FORD  1992  1  0  0,960

 92 FORD  1992  1  0  0,900

 93 FORD  1993  1  0  0,900

 94 FORD  1993  1  0  1,225

 95 FORD  1996  1  0  1,000

 96 FORD  1997  1  0  1,021

 97 FORD  1997  1  0  1,450

 98 FORD  1997  1  0  1,330

 99 FORD  1998  1  0  1,000

 100 FORD  1998  1  0  1,230

 101 FORD  1998  1  0  1,130

 102 FORD  1998  1  0  1,373

 103 FORD  1999  1  0  1,720

 104 FORD  2000  1  0  1,250

 105 FORD  2001  1  0  1,165

 106 FORD  2002  1  0  1,535

 107 FSO  1995  1  0  1,100
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 108 HONDA  1996  1  0  0,900

 109 HONDA  1999  1  0  0,990

 110 LUBLIN  1998  1  0  1,975

 111 MAZDA  1996  1  0  1,150

 112 MAZDA  1998  1  0  1,360

 113 MAZDA  2002  1  0  1,290

 114 MAZDA  2003  1  0  1,440

 115 MERCEDES  1999  1  0  1,150

 116 MERCEDES  2001  1  0  1,700

 117 MITSUBUSHI  1996  1  0  1,165

 118 NISSAN  1994  1  0  1,000

 119 NISSAN  1998  1  0  1,490

 120 NISSAN  1999  1  0  1,050

 121 OPEL  1990  1  0  0,865

 122 OPEL  1991  1  0  0,960

 123 OPEL  1993  1  0  0,965

 124 OPEL  1993  1  0  0,905

 125 OPEL  1993  1  0  1,030

 126 OPEL  1994  1  0  0,820

 127 OPEL  1994  1  0  1,000

 128 OPEL  1994  1  0  0,940

 129 OPEL  1995  1  0  1,000

 130 OPEL  1995  1  0  1,055

 131 OPEL  1995  1  0  1,080

 132 OPEL  1995  1  0  0,865

 133 OPEL  1995  1  0  1,040

 134 OPEL  1996  1  0  1,000

 135 OPEL  1996  1  0  1,265

 136 OPEL  1996  1  0  0,990

 137 OPEL  1996  1  0  0,850

 138 OPEL  1996  1  0  1,100

 139 OPEL  1996  1  0  0,830

 140 OPEL  1997  1  0  1,000

 141 OPEL  1998  1  0  1,300

 142 OPEL  1998  1  0  1,245

 143 OPEL  1998  1  0  1,200

 144 OPEL  1998  1  0  1,130

 145 OPEL  1998  1  0  1,520

 146 OPEL  1998  1  0  1,335

 147 OPEL  1998  1  0  1,300

 148 OPEL  1999  1  0  0,910

5673



 149 OPEL  1999  1  0  1,360

 150 OPEL  1999  1  0  1,335

 151 OPEL  1999  1  0  1,120

 152 OPEL  2003  1  0  1,050

 153 PEUGEOT  1996  1  0  1,460

 154 PEUGEOT  1997  1  0  0,745

 155 PEUGEOT  1997  1  0  1,020

 156 PEUGEOT  1998  1  0  1,080

 157 PEUGEOT  1998  1  0  1,090

 158 PEUGEOT  2000  1  0  1,340

 159 PEUGEOT  2001  1  0  1,070

 160 PEUGEOT  2004  1  0  1,188

 161 PEUGEOT  2006  1  0  1,175

 162 RENAULT  1995  1  0  0,845

 163 RENAULT  1996  1  0  1,370

 164 RENAULT  1996  1  0  0,820

 165 RENAULT  1996  1  0  0,800

 166 RENAULT  1998  1  0  1,300

 167 RENAULT  1998  1  0  1,330

 168 RENAULT  1998  1  0  0,955

 169 RENAULT  1998  1  0  1,025

 170 RENAULT  1998  1  0  1,100

 171 RENAULT  2001  1  0  1,080

 172 RENAULT  2001  1  0  1,065

 173 RENAULT  2001  1  0  1,280

 174 RENAULT  2002  1  0  0,975

 175 RENAULT  2004  1  0  1,430

 176 RENAULT  2007  1  0  1,145

 177 ROVER  1998  1  0  1,040

 178 SAAB  1999  1  0  1,440

 179 SEAT  1996  1  0  0,895

 180 SEAT  1996  1  0  1,070

 181 SEAT  1996  1  0  0,900

 182 SEAT  1997  1  0  0,970

 183 SEAT  1997  1  0  0,920

 184 SEAT  1998  1  0  1,000

 185 SEAT  1999  1  0  0,965

 186 SEAT  2000  1  0  1,200

 187 SKODA  1992  1  0  0,830

 188 SKODA  1995  1  0  0,960

 189 SKODA  1997  1  0  0,890

5674



 190 SKODA  1998  1  0  0,930

 191 SKODA  1998  1  0  0,970

 192 SKODA  1998  1  0  0,920

 193 SKODA  2000  1  0  0,900

 194 SKODA  2000  1  0  0,940

 195 SUZUKI  2000  1  0  0,800

 196 VOLKSWAGEN  1991  1  0  0,920

 197 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,000

 198 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,140

 199 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,000

 200 VOLKSWAGEN  1993  1  0  0,980

 201 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,080

 202 VOLKSWAGEN  1993  1  0  0,990

 203 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,070

 204 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,000

 205 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,000

 206 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,020

 207 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,245

 208 VOLKSWAGEN  1994  1  0  0,980

 209 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,000

 210 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,000

 211 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,100

 212 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,180

 213 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,130

 214 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,150

 215 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,990

 216 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,910

 217 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,900

 218 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,945

 219 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,000

 220 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,900

 221 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,050

 222 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,900

 223 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,960

 224 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,865

 225 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,100

 226 VOLKSWAGEN  2000  1  0  1,410

 227 VOLKSWAGEN  2001  1  0  0,990

Suma:  227  0  232,943

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.
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2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,285

160103  2,070

160107  0,190

160113  0,117

160114  0,208

160117  174,590

160118  25,080

160119  5,005

160120  7,893

160122  11,430

160199  1,000

160601  2,272

Suma:  217,195  12,945

2.2.2.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów przekazanych do innego kraju w celu 

przetworzenia w procesie:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

160107  98,410  735 134 193,000

160113  93,160  735 134 193,000

Suma:  191,570  1 470 268 386,000

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

elementy wyposażenia i częsci  2,096

Suma:  2,096

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON
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 1 Baterpol S.A Katowice, ul. Obrońciow Westerplatte 108, 40-335 

 2 CMC POLAND SP z o.o. Zawiercie, ul. Piłsudskiego 8, 42-400 

 3 KON-WIT RECYKLING s.c Koziegłowy, ul. Częstochowska 70, 42-350 

 4 OMEGA Sp.z o.o. Tomaszów Mazowiecki, ul. Zawadzka , 97-200 

 5 OSD Piotr Mościński Konopiska, ul. Hutki 26, 42-274 

 6 P.W. SPIŻ Sp.J. GWawrzak, 

C.Wawrzak

Częstochowa, ul. Rydza Śmigłego 32a, 42-229 

 7 PHU KVADRAT Robert Bilecki Gidle, ul. Wojnowice 105a, 97-540 

 8 PHU Pajęczyna Adam Gliński Herby, ul. Zielona 6, 42-284 

 9 Przedsiębiorstwo Projektowo 

Usługowe EKO-TECH

Wrocław, ul. Sienkiewicza 115/5, 50-347 

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,77

 96,77

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Firma ANDIMEX Andrzej Koziołek

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

41-404 Mysłowice, ul. Chrzanowska 63 A

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 41-404 Mysłowice, ul. Chrzanowska 63 A

NIP 2220011981

REGON 270587964

Telefon/faks/e-mail 32 223 62 83

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 ALFA ROMEO  1999  1  0  1,222

 2 ALFA ROMEO  2001  1  0  1,302

 3 AUDI  1992  1  0  1,086

 4 AUDI  1996  1  0  1,310

 5 AUDI  1998  1  0  1,344

 6 AUDI  1998  1  0  1,810

 7 AUDI  1999  1  0  1,230

 8 BMW  1992  1  0  1,400
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 9 BMW  1994  1  0  1,296

 10 BMW  1995  1  0  1,154

 11 BMW  1996  1  0  1,214

 12 CITROEN  1999  1  0  1,448

 13 CITROEN  2000  1  0  1,022

 14 CITROEN  2000  1  0  0,864

 15 CITROEN  2001  1  0  1,700

 16 CITROEN  2002  1  0  0,920

 17 CITROEN  2003  1  0  1,392

 18 CITROEN  2004  1  0  1,392

 19 CITROEN  2005  1  0  0,920

 20 DACIA  2016  1  0  1,100

 21 DAEWOO  1998  1  0  0,604

 22 DAEWOO  1998  1  0  0,600

 23 DAEWOO  1998  1  0  0,604

 24 DAEWOO  1998  1  0  0,660

 25 DAEWOO  1998  1  0  0,588

 26 DAEWOO  1998  1  0  1,044

 27 DAEWOO  1999  1  0  0,798

 28 DAEWOO  1999  1  0  0,798

 29 DAEWOO  1999  1  0  0,670

 30 DAEWOO  1999  1  0  1,044

 31 DAEWOO  1999  1  0  1,960

 32 DAEWOO  1999  1  0  1,002

 33 DAEWOO  1999  1  0  0,740

 34 DAEWOO  1999  1  0  0,798

 35 DAEWOO  1999  1  0  1,058

 36 DAEWOO  1999  1  0  0,798

 37 DAEWOO  2000  1  0  0,790

 38 DAEWOO  2000  1  0  0,740

 39 DAEWOO  2000  1  0  0,972

 40 DAEWOO  2000  1  0  0,604

 41 DAEWOO  2000  1  0  0,740

 42 DAEWOO  2000  1  0  1,010

 43 DAEWOO  2000  1  0  0,604

 44 DAEWOO  2000  1  0  0,604

 45 DAEWOO  2000  1  0  0,740

 46 DAEWOO  2001  1  0  1,020

 47 DAIHATSU  2004  1  0  0,746

 48 FIAT  1992  1  0  0,652

 49 FIAT  1993  1  0  0,660

5678



 50 FIAT  1994  1  0  0,638

 51 FIAT  1994  1  0  0,640

 52 FIAT  1994  1  0  0,734

 53 FIAT  1995  1  0  0,654

 54 FIAT  1995  1  0  0,814

 55 FIAT  1996  1  0  0,974

 56 FIAT  1996  1  0  0,654

 57 FIAT  1996  1  0  0,840

 58 FIAT  1997  1  0  0,892

 59 FIAT  1997  1  0  1,054

 60 FIAT  1997  1  0  1,054

 61 FIAT  1997  1  0  0,674

 62 FIAT  1997  1  0  0,654

 63 FIAT  1997  1  0  0,840

 64 FIAT  1998  1  0  0,680

 65 FIAT  1998  1  0  0,990

 66 FIAT  1998  1  0  0,692

 67 FIAT  1998  1  0  0,698

 68 FIAT  1998  1  0  0,724

 69 FIAT  1998  1  0  0,688

 70 FIAT  1999  1  0  1,004

 71 FIAT  1999  1  0  0,744

 72 FIAT  1999  1  0  0,688

 73 FIAT  1999  1  0  0,680

 74 FIAT  1999  1  0  0,840

 75 FIAT  1999  1  0  0,684

 76 FIAT  1999  1  0  0,838

 77 FIAT  1999  1  0  0,768

 78 FIAT  1999  1  0  0,704

 79 FIAT  1999  1  0  0,948

 80 FIAT  2000  1  0  0,700

 81 FIAT  2000  1  0  0,694

 82 FIAT  2000  1  0  0,686

 83 FIAT  2000  1  0  0,680

 84 FIAT  2000  1  0  0,696

 85 FIAT  2000  1  0  0,696

 86 FIAT  2001  1  0  0,826

 87 FIAT  2001  1  0  1,004

 88 FIAT  2001  1  0  0,694

 89 FIAT  2001  1  0  0,774

 90 FIAT  2001  1  0  0,686
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 91 FIAT  2001  1  0  1,064

 92 FIAT  2002  1  0  0,852

 93 FIAT  2002  1  0  1,084

 94 FIAT  2002  1  0  0,970

 95 FIAT  2002  1  0  0,685

 96 FIAT  2002  1  0  0,866

 97 FIAT  2003  1  0  0,698

 98 FIAT  2003  1  0  0,790

 99 FIAT  2004  1  0  0,820

 100 FIAT  2004  1  0  0,992

 101 FORD  1991  1  0  1,306

 102 FORD  1992  1  0  1,756

 103 FORD  1993  1  0  1,210

 104 FORD  1997  1  0  0,958

 105 FORD  1998  1  0  1,014

 106 FORD  1998  1  0  1,002

 107 FORD  1999  1  0  1,080

 108 FORD  1999  1  0  1,226

 109 FORD  1999  1  0  1,238

 110 FORD  2001  1  0  1,270

 111 FORD  2001  1  0  1,370

 112 FORD  2002  1  0  1,440

 113 FORD  2004  1  0  1,008

 114 HONDA  1994  1  0  0,922

 115 HONDA  1994  1  0  1,196

 116 HONDA  1994  1  0  0,906

 117 HONDA  1998  1  0  1,034

 118 HONDA  1998  1  0  0,986

 119 HONDA  1998  1  0  1,000

 120 HONDA  1998  1  0  0,934

 121 HONDA  1999  1  0  1,066

 122 HYUNDAI  1994  1  0  0,900

 123 HYUNDAI  1999  1  0  1,064

 124 HYUNDAI  2000  1  0  1,234

 125 HYUNDAI  2004  1  0  0,926

 126 KIA  1999  1  0  1,056

 127 KIA  2003  1  0  0,994

 128 LANCIA  2000  1  0  1,442

 129 MAZDA  1998  1  0  1,286

 130 MAZDA  2002  1  0  1,140

 131 MAZDA  2002  1  0  1,204
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 132 MAZDA  2002  1  0  1,148

 133 MERCEDES  1990  1  0  1,596

 134 MERCEDES  2000  1  0  1,306

 135 MG  2004  1  0  1,094

 136 NISSAN  1998  1  0  1,298

 137 NISSAN  1998  1  0  1,384

 138 NISSAN  1999  1  0  0,740

 139 NISSAN  2000  1  0  1,240

 140 NISSAN  2000  1  0  0,874

 141 NISSAN  2001  1  0  1,160

 142 OPEL  1993  1  0  0,904

 143 OPEL  1994  1  0  0,940

 144 OPEL  1995  1  0  1,030

 145 OPEL  1995  1  0  1,098

 146 OPEL  1996  1  0  1,124

 147 OPEL  1996  1  0  1,292

 148 OPEL  1996  1  0  0,844

 149 OPEL  1997  1  0  1,072

 150 OPEL  1997  1  0  1,482

 151 OPEL  1997  1  0  0,992

 152 OPEL  1997  1  0  1,288

 153 OPEL  1997  1  0  0,822

 154 OPEL  1997  1  0  0,840

 155 OPEL  1997  1  0  1,242

 156 OPEL  1997  1  0  1,398

 157 OPEL  1998  1  0  0,982

 158 OPEL  1998  1  0  1,266

 159 OPEL  1998  1  0  1,244

 160 OPEL  1998  1  0  0,986

 161 OPEL  1998  1  0  0,944

 162 OPEL  1998  1  0  1,124

 163 OPEL  1998  1  0  0,914

 164 OPEL  1998  1  0  0,974

 165 OPEL  1999  1  0  1,202

 166 OPEL  1999  1  0  1,186

 167 OPEL  1999  1  0  1,082

 168 OPEL  1999  1  0  0,904

 169 OPEL  1999  1  0  1,140

 170 OPEL  1999  1  0  1,650

 171 OPEL  2000  1  0  1,490

 172 OPEL  2000  1  0  1,028
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 173 OPEL  2000  1  0  1,428

 174 OPEL  2000  1  0  0,980

 175 OPEL  2001  1  0  1,018

 176 opel  2001  1  0  1,084

 177 OPEL  2002  1  0  1,052

 178 OPEL  2003  1  0  1,624

 179 OPEL  2004  1  0  0,998

 180 OPEL  2004  1  0  1,100

 181 OPEL  2004  1  0  0,936

 182 OPEL  2004  1  0  0,994

 183 PEUGEOT  1991  1  0  0,744

 184 PEUGEOT  1997  1  0  0,854

 185 PEUGEOT  1998  1  0  1,022

 186 PEUGEOT  1999  1  0  0,940

 187 PEUGEOT  2001  1  0  0,926

 188 PEUGEOT  2002  1  0  1,264

 189 PEUGEOT  2006  1  0  1,160

 190 RENAULT  1994  1  0  1,186

 191 RENAULT  1998  1  0  1,280

 192 RENAULT  1998  1  0  1,340

 193 RENAULT  1999  1  0  1,254

 194 RENAULT  1999  1  0  0,844

 195 RENAULT  1999  1  0  0,900

 196 RENAULT  1999  1  0  1,116

 197 RENAULT  1999  1  0  1,200

 198 RENAULT  1999  1  0  0,892

 199 RENAULT  1999  1  0  1,020

 200 RENAULT  1999  1  0  1,246

 201 RENAULT  1999  1  0  1,270

 202 RENAULT  2000  1  0  0,860

 203 RENAULT  2000  1  0  1,214

 204 RENAULT  2000  1  0  1,110

 205 RENAULT  2000  1  0  1,240

 206 RENAULT  2001  1  0  1,382

 207 RENAULT  2001  1  0  1,044

 208 RENAULT  2001  1  0  1,328

 209 RENAULT  2001  1  0  1,390

 210 RENAULT  2001  1  0  1,112

 211 RENAULT  2002  1  0  0,904

 212 RENAULT  2002  1  0  1,416

 213 ROVER  1997  1  0  1,010
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 214 ROVER  1997  1  0  1,082

 215 ROVER  1998  1  0  1,304

 216 SEAT  1994  1  0  0,886

 217 SEAT  1997  1  0  0,894

 218 SEAT  1997  1  0  0,902

 219 SEAT  1997  1  0  0,876

 220 SEAT  1998  1  0  1,056

 221 SEAT  1999  1  0  0,940

 222 SEAT  2000  1  0  0,994

 223 SEAT  2003  1  0  1,216

 224 SKODA  1998  1  0  0,914

 225 SKODA  2013  1  0  0,942

 226 SKODA  2015  1  0  1,064

 227 SKODA  2015  1  0  1,054

 228 SUZUKI  2000  1  0  0,734

 229 VOLKSWAGEN  1988  1  0  1,780

 230 VOLKSWAGEN  1989  1  0  1,208

 231 VOLKSWAGEN  1991  1  0  1,410

 232 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,524

 233 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,130

 234 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,020

 235 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,072

 236 VOLKSWAGEN  1994  1  0  0,984

 237 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,990

 238 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,230

 239 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,830

 240 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,980

 241 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,910

 242 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,084

 243 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,076

 244 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,010

 245 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,982

 246 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,952

 247 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,054

 248 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,874

 249 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,094

 250 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,990

 251 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,514

 252 VOLKSWAGEN  1999  1  0  0,926

 253 VOLKSWAGEN  1999  1  0  0,936

 254 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,102

5683



 255 VOLKSWAGEN  2000  1  0  1,520

 256 VOLKSWAGEN  2001  1  0  0,960

 257 VOLKSWAGEN  2001  1  0  0,884

 258 VOLVO  1997  1  0  1,316

 259 VOLVO  1998  1  0  1,230

 260 VOLVO  1999  1  0  1,316

 261 VOLVO  2001  1  0  1,290

Suma:  261  0  268,427

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,750  1,300  0,408  91,076

160103  4,167

160107  0,076

160112  0,098

160113  0,050

160114  1,046

160115  0,200

160117  181,291

160117  22,830

160118  9,750

160119  2,520

160120  4,995

160122  2,568

160199  9,064

160214  0,044

160601  2,902

170801  0,429

Suma:  216,925  2,520  0,913  113,906

2.2.2.
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Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów przekazanych do innego kraju w celu 

przetworzenia w procesie:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

130208  93,160

Suma:  93,160

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

elementy wyposażenia i częsci  24,519

Suma:  24,519

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 CMC POLAND SP z o.o. Zawiercie, ul. Piłsudskiego 82, 42-400 

 2 COGNOR S.A Poraj, ul. Zielona 26, 42-360 

 3 DS AUTO SP z o.o. Chorzów, ul. Szymanowskiego 2, 32-501 

 4 DSS RECYKLING SP Z O.O. Kończyce Wielkie, ul. Katowicka 7, 43-419 

 5 EKOMAX SP  Z O.O. Gliwice, ul. Pszczyńska 206, 44-100 

 6 EKO-SYSTEM Robert Adamczyk Trzebinia, ul. Krakowska 6, 32-540 

 7 EXIMPOL-RECYKLING Sp z o.o. Kraków, ul. Plac Wolności 13/10, 31-060 

 8 P.H.U KAREN Karol Gurbała Poraj, ul. Prosta 2, 42-360 

 9 Schredder s.c Częstochowa, ul. Sobieskiego 50, 42-217 

 10 STAROL SP Z O.O. Chorzów, ul. Kluczborska 29, 41-500 

 11 TSR POLAND  SP  Z O.O. Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 6/1a, 41-303 

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 98,22

 93,46
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Przedsiebiorstwo Spedycyjno - Transportowe Transgór S.A.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

44-201 Rybnik, ul. Jankowicka 9

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Jastrtzębie Zdrój, ul. Norwida 34, 44-201 

NIP 6420000151

REGON 272193436

Telefon/faks/e-mail (32) 422 37 03

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 AUDI  1995  1  0  1,200

 2 AUDI  1998  1  0  1,110

 3 AUDI  1999  1  0  1,140

 4 CHRYSLER  1993  1  0  1,360

 5 CITROEN  1990  1  0  0,680

 6 CITROEN  2000  1  0  1,070

 7 CITROEN  2003  1  0  1,220

 8 DAEWOO  1996  1  0  0,890

 9 DAEWOO  1998  1  0  0,600

 10 DAEWOO  1998  1  0  0,960

 11 DAEWOO  1998  1  0  1,320

 12 DAEWOO  1999  1  0  1,280

 13 DAEWOO  1999  1  0  0,800

 14 DAEWOO  2001  1  0  0,740

 15 FIAT  1994  1  0  0,670

 16 FIAT  1998  1  0  0,730

 17 FIAT  1999  1  0  1,040

 18 FIAT  1999  1  0  0,700

 19 FIAT  2000  1  0  0,680

 20 FIAT  2001  1  0  1,030

 21 FIAT  2002  1  0  0,700

 22 FIAT  2003  1  0  1,360

 23 FIAT  2004  1  0  0,820

 24 FIAT  2004  1  0  1,280

 25 FORD  2001  1  0  1,360
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 26 FORD  2001  1  0  1,440

 27 FORD  2002  1  0  1,400

 28 HONDA  1999  1  0  1,360

 29 MAZDA  2005  1  0  1,240

 30 MERCEDES  1996  1  0  1,260

 31 MERCEDES  2000  1  0  1,045

 32 MERCEDES  2005  1  0  1,860

 33 OPEL  1993  1  0  0,810

 34 OPEL  1994  1  0  1,020

 35 OPEL  1996  1  0  1,220

 36 OPEL  1998  1  0  1,260

 37 OPEL  2000  1  0  0,900

 38 OPEL  2001  1  0  1,360

 39 OPEL  2001  1  0  0,830

 40 OPEL  2002  1  0  1,030

 41 PEUGEOT  2001  1  0  1,700

 42 PEUGEOT  2002  1  0  1,200

 43 PEUGEOT  2002  1  0  1,000

 44 RENAULT  1996  1  0  0,960

 45 RENAULT  1996  1  0  1,300

 46 RENAULT  1997  1  0  1,440

 47 RENAULT  1997  1  0  0,900

 48 RENAULT  1998  1  0  1,010

 49 RENAULT  1998  1  0  0,820

 50 RENAULT  2000  1  0  1,020

 51 RENAULT  2001  1  0  0,940

 52 RENAULT  2002  1  0  1,220

 53 RENAULT  2004  1  0  1,350

 54 SEAT  1995  1  0  0,900

 55 SEAT  1997  1  0  1,000

 56 SEAT  1998  1  0  1,120

 57 SEAT  2001  1  0  1,680

 58 SKODA  1996  1  0  0,895

 59 SKODA  1998  1  0  0,890

 60 SUBARU  2007  1  0  1,180

 61 VOLKSWAGEN  1993  1  0  0,960

 62 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,900

 63 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,850

 64 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,540

 65 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,960

 66 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,900

5687



 67 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,190

 68 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,100

 69 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,050

 70 VOLVO  1998  1  0  1,270

 71 VOLVO  2005  1  0  1,410

Suma:  71  0  77,430

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160103  2,594

160117  60,462

160118  1,198

160120  3,000

160122  2,660

160601  1,024

Suma:  68,344  2,594

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

elementy wyposażenia i częsci  5,571

Suma:  5,571

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 AUTOTOTAL ŁUKASZ BRAK Bielsko-Biała, ul. Straconki 82, 43-300 

 2 COGNOR S.A Wrocław, ul. Zielona 25, 42-360 

 3 KAPADORA Sp z o.o. Żory, ul. Wodzisławska 72C, 44-240 

 4 SILVER-SCARP S.C. Jastrzębie Zdrój, ul. Wesoła 3, 44-268 

 5 TOENSMEIER RECYKLING 

SZKŁA SP Z O.O

RUDA ŚLĄSKA, ul. Kokotek 31, 41-700 

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu
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5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,45

 92,22

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTO GALERI BADUM KAROL KUKLA

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

43-385 JASIENICA, 1017

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 43-385 JASIENICA, 1017

NIP 9371848769

REGON 070819889

Telefon/faks/e-mail 33/8153557

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 AUDI  1994  1  0  1,270

 2 AUDI  1996  1  0  1,490

 3 FIAT  1994  1  0  1,140

 4 FIAT  1995  1  0  0,700

 5 FIAT  1995  1  0  0,690

 6 FIAT  1998  1  0  0,730

 7 FIAT  1998  1  0  0,850

 8 FIAT  1998  1  0  0,730

 9 FIAT  2000  1  0  0,730

 10 FIAT  2001  1  0  0,875

 11 FIAT  2003  1  0  0,755

 12 FIAT  2007  1  0  0,935

 13 FORD  1998  1  0  0,910

 14 FORD  1999  1  0  0,940

 15 FORD  1999  1  0  0,958

 16 FORD  1999  1  0  1,253

 17 LUBLIN  1998  1  0  1,910

 18 MAZDA  1991  1  0  0,955

 19 MAZDA  1999  1  0  0,958

 20 MITSUBISHI  1998  1  0  1,020
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 21 MITSUBISHI  2001  1  0  1,160

 22 MITSUBISHI  2003  1  0  1,310

 23 NISSAN  1998  1  0  0,910

 24 OPEL  1996  1  0  1,070

 25 OPEL  1996  1  0  2,345

 26 OPEL  1997  1  0  1,385

 27 RENAULT  1994  1  0  1,370

 28 RENAULT  1998  1  0  1,000

 29 RENAULT  1999  1  0  1,365

 30 RENAULT  2000  1  0  1,085

 31 RENAULT  2004  1  0  1,135

 32 RENAULT  2005  1  0  1,300

 33 ROVER  1997  1  0  1,130

 34 ROVER  1999  1  0  1,000

 35 SEAT  1996  1  0  0,930

 36 SKODA  1996  1  0  0,935

 37 TOYOTA  2001  1  0  1,175

 38 VOLKSWAGEN  1992  1  0  2,019

 39 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,000

 40 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,940

 41 VOLKSWAGEN  1999  1  0  0,880

 42 VOLKSWAGEN  2009  1  0  1,404

Suma:  42  0  46,647

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 44,799

Suma:  44,799

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,62

 99,62
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu MULARCZYK SŁAWOMIR VAR-MONT

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

41-200 Sosnowiec, ul. Niwecka 1

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 41-200 Sosnowiec, ul. Niwecka 1

NIP 6441823521

REGON 278036270

Telefon/faks/e-mail (32) 266 16 01

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 MERCEDES  1995  1  0  1,272

Suma:  1  0  1,272

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

elementy wyposażenia i częsci  0,742

Suma:  0,742

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 57,96

 57,96
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu P.H.U. MAREX Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

41-503 Chorzów, ul. Kolejowa 3

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 41-503 Chorzów, ul. Kolejowa 3

NIP 6272645725

REGON 240929299

Telefon/faks/e-mail 32 348 84 35

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 ALFA ROMEO  1997  1  0  1,190

 2 AUDI  1996  1  0  1,100

 3 BMW  1991  1  0  1,290

 4 BMW  1994  1  0  1,400

 5 BMW  1996  1  0  1,210

 6 BMW  1997  1  0  1,380

 7 CITROEN  2002  1  0  1,515

 8 DAEWOO  1997  1  0  1,040

 9 DAEWOO  1997  1  0  0,600

 10 DAEWOO  1998  1  0  0,600

 11 DAEWOO  1998  1  0  0,600

 12 DAEWOO  1998  1  0  0,600

 13 DAEWOO  1999  1  0  0,800

 14 DAEWOO  1999  1  0  1,330

 15 DAEWOO  2000  1  0  0,730

 16 DAEWOO  2000  1  0  0,740

 17 DAEWOO  2001  1  0  1,092

 18 DAEWOO  2002  1  0  1,060

 19 FIAT  1993  1  0  0,650

 20 FIAT  1993  1  0  0,650

 21 FIAT  1995  1  0  0,820

 22 FIAT  1996  1  0  0,670

 23 FIAT  1996  1  0  0,870

 24 FIAT  1997  1  0  0,650

 25 FIAT  1997  1  0  0,980
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 26 FIAT  1997  1  0  1,060

 27 FIAT  1998  1  0  0,820

 28 FIAT  1998  1  0  1,040

 29 FIAT  1998  1  0  0,690

 30 FIAT  1999  1  0  0,895

 31 FIAT  1999  1  0  0,690

 32 FIAT  1999  1  0  0,750

 33 FIAT  1999  1  0  0,750

 34 FIAT  2000  1  0  0,750

 35 FIAT  2000  1  0  0,600

 36 FIAT  2001  1  0  0,750

 37 FIAT  2001  1  0  0,730

 38 FIAT  2001  1  0  0,985

 39 FIAT  2001  1  0  0,805

 40 FIAT  2002  1  0  1,030

 41 FIAT  2002  1  0  0,725

 42 FIAT  2002  1  0  0,730

 43 FORD  1993  1  0  1,200

 44 FORD  1994  1  0  1,190

 45 FORD  1997  1  0  1,385

 46 FORD  1997  1  0  1,415

 47 FORD  1998  1  0  0,930

 48 FORD  1998  1  0  1,660

 49 FORD  1998  1  0  1,100

 50 FORD  2000  1  0  0,960

 51 FORD  2000  1  0  1,270

 52 HONDA  1996  1  0  1,130

 53 LANCIA  1998  1  0  0,810

 54 LUBLIN  1994  1  0  1,500

 55 LUBLIN  1999  1  0  1,910

 56 MAZDA  1995  1  0  1,115

 57 MAZDA  2002  1  0  1,235

 58 MERCEDES - BENZ  1994  1  0  1,445

 59 MITSUBISHI  1991  1  0  0,980

 60 MITSUBISHI  1997  1  0  1,000

 61 MITSUBISHI  1999  1  0  0,860

 62 OPEL  1983  1  0  0,930

 63 OPEL  1993  1  0  1,030

 64 OPEL  1994  1  0  0,890

 65 OPEL  1994  1  0  2,055

 66 OPEL  1995  1  0  1,540
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 67 OPEL  1995  1  0  0,960

 68 OPEL  1995  1  0  0,870

 69 OPEL  1995  1  0  0,900

 70 OPEL  1997  1  0  1,050

 71 OPEL  1997  1  0  1,390

 72 OPEL  1998  1  0  1,120

 73 OPEL  1999  1  0  0,960

 74 OPEL  1999  1  0  1,290

 75 OPEL  1999  1  0  0,970

 76 OPEL  2000  1  0  1,420

 77 OPEL  2002  1  0  1,330

 78 PEUGEOT  1995  1  0  0,740

 79 RENAULT  1995  1  0  0,800

 80 RENAULT  1996  1  0  1,285

 81 RENAULT  1997  1  0  0,910

 82 ROVER  1998  1  0  1,220

 83 SEAT  1996  1  0  0,915

 84 SEAT  1996  1  0  0,905

 85 SKODA  1992  1  0  0,910

 86 SKODA  1996  1  0  0,910

 87 SKODA  1996  1  0  0,935

 88 SKODA  2002  1  0  1,025

 89 SKODA  2004  1  0  1,040

 90 TOYOTA  1997  1  0  1,110

 91 TOYOTA  2000  1  0  1,070

 92 VOLKSWAGEN  1989  1  0  0,730

 93 VOLKSWAGEN  1992  1  0  0,995

 94 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,030

 95 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,840

 96 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,880

 97 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,240

 98 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,015

 99 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,020

 100 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,870

 101 VOLVO  1989  1  0  1,002

 102 VOLVO  2000  1  0  1,360

Suma:  102  0  103,924

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.
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2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,116

160103  1,100

160107  0,073

160112  0,065

160113  0,068

160114  0,074

160117  96,680

160118  2,043

160119  0,610

160120  0,484

160122  0,731

160199  0,775

160601  0,623

Suma:  103,442

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 0,482

Suma:  0,482

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ECOSCRAP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

41-709 Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79884 007 171/ mateusz@esoscrap@gmail.com366092665

 2 ERGUM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

32-300 Olkusz, ul. Wspólna 1 32 647 87 30/ biuro@ergum.pl 365114695

 3 KAZMIERZ ADRIAN "KAZMET" 41-500 Chorzów, ul. Wiejska n/n 504 085 830/ adriankazmierz@wp.pl240498994
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 4 LEADMET RECYKLING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

01-922 Warszawa, ul. Josepha Conrada 3022 424 10 10/ info@paleczny.pl146851650

 5 LP BUD SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

42-284 Herby, ul. Wojska Polskiego 134 311 17 89/ biuro@lpbud.eu 366450136

 6 PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE "ROBAC" 

Krzysztof Boniecki

85-370 Bydgoszcz, ul. Błękitna 6 52 587 23 10/ alicja.pieprzyca@pweurobac.eu091195990

 7 WEKTOR GOSPODARKA 

ODPADAMI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

40-145 Katowice, ul. Józefowska 14332 736 21 71/ biuro@wektorsc.pl276698908

 8 WTÓRMET RADZIONKÓW 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

41-922 Radzionków, ul. Zofii Nałkowskiej 632 388 60 20; SEKRETARIAT@WTORMET-RADZIONKOW.COM.PL932036321

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 99,71

 99,71

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu P.U.P.H. "COLMEX" SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ PODOLSKI I MIROSŁAW SZYMLA

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

43-600 Jaworzno, ul. Na Stoku 78

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 43-600 Jaworzno, ul. Na Stoku 78

NIP 6321812325

REGON 271898867

Telefon/faks/e-mail 32 616 15 33

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 ALFA ROMEO  2001  1  0  1,230

 2 ALFA ROMEO  2002  1  0  1,230
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 3 AUDI  1993  1  0  1,180

 4 AUDI  1993  1  0  1,310

 5 AUDI  1994  1  0  1,220

 6 AUDI  1995  1  0  1,240

 7 AUDI  1998  1  0  1,755

 8 AUDI  2000  1  0  1,510

 9 BMW  1994  1  0  1,530

 10 BMW  1994  1  0  1,320

 11 BMW  1994  1  0  1,240

 12 BMW  1995  1  0  1,100

 13 BMW  1995  1  0  1,190

 14 BMW  1995  1  0  1,150

 15 BMW  1997  1  0  1,260

 16 BMW  1998  1  0  1,300

 17 CHRYSLER  1997  1  0  1,150

 18 CITROEN  1994  1  0  1,060

 19 CITROEN  1995  1  0  1,220

 20 CITROEN  1998  1  0  1,068

 21 CITROEN  1998  1  0  1,250

 22 CITROEN  1999  1  0  0,900

 23 CITROEN  1999  1  0  0,900

 24 CITROEN  2000  1  0  1,191

 25 CITROEN  2001  1  0  1,540

 26 CITROEN  2005  1  0  1,380

 27 CITROEN  2006  1  0  1,400

 28 DAEWOO  1996  1  0  0,927

 29 DAEWOO  1996  1  0  0,600

 30 DAEWOO  1997  1  0  1,150

 31 DAEWOO  1997  1  0  0,901

 32 DAEWOO  1997  1  0  0,600

 33 DAEWOO  1997  1  0  0,980

 34 DAEWOO  1998  1  0  0,640

 35 DAEWOO  1998  1  0  1,096

 36 DAEWOO  1998  1  0  0,610

 37 DAEWOO  1998  1  0  1,000

 38 DAEWOO  1998  1  0  1,098

 39 DAEWOO  1998  1  0  1,200

 40 DAEWOO  1999  1  0  0,730

 41 DAEWOO  1999  1  0  0,640

 42 DAEWOO  1999  1  0  0,790

 43 DAEWOO  1999  1  0  0,851
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 44 DAEWOO  1999  1  0  1,036

 45 DAEWOO  1999  1  0  1,087

 46 DAEWOO  1999  1  0  1,063

 47 DAEWOO  2000  1  0  0,600

 48 DAEWOO  2000  1  0  0,640

 49 DAEWOO  2000  1  0  1,020

 50 DAEWOO  2000  1  0  0,776

 51 DAEWOO  2000  1  0  0,640

 52 DAEWOO  2000  1  0  0,590

 53 DAEWOO  2000  1  0  1,140

 54 DAEWOO  2000  1  0  0,750

 55 DAEWOO  2001  1  0  0,776

 56 DAEWOO  2001  1  0  0,996

 57 FIAT  1994  1  0  0,620

 58 FIAT  1995  1  0  0,670

 59 FIAT  1995  1  0  0,845

 60 FIAT  1995  1  0  0,875

 61 FIAT  1995  1  0  0,850

 62 FIAT  1995  1  0  1,730

 63 FIAT  1996  1  0  0,900

 64 FIAT  1996  1  0  0,650

 65 FIAT  1996  1  0  0,620

 66 FIAT  1996  1  0  0,954

 67 FIAT  1996  1  0  0,690

 68 FIAT  1997  1  0  0,850

 69 FIAT  1997  1  0  1,000

 70 FIAT  1998  1  0  1,680

 71 FIAT  1998  1  0  0,985

 72 FIAT  1998  1  0  1,200

 73 FIAT  1998  1  0  1,025

 74 FIAT  1998  1  0  1,165

 75 FIAT  1998  1  0  0,730

 76 FIAT  1998  1  0  0,730

 77 FIAT  1998  1  0  0,940

 78 FIAT  1998  1  0  0,700

 79 FIAT  1998  1  0  0,650

 80 FIAT  1999  1  0  0,680

 81 FIAT  1999  1  0  0,990

 82 FIAT  1999  1  0  0,700

 83 FIAT  1999  1  0  0,690

 84 FIAT  1999  1  0  0,940
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 85 FIAT  1999  1  0  0,690

 86 FIAT  1999  1  0  0,790

 87 FIAT  1999  1  0  0,981

 88 FIAT  1999  1  0  1,010

 89 FIAT  1999  1  0  0,700

 90 FIAT  1999  1  0  0,720

 91 FIAT  2000  1  0  0,730

 92 FIAT  2000  1  0  0,700

 93 FIAT  2000  1  0  1,150

 94 FIAT  2000  1  0  0,700

 95 FIAT  2000  1  0  0,760

 96 FIAT  2000  1  0  0,735

 97 FIAT  2000  1  0  1,035

 98 FIAT  2000  1  0  0,735

 99 FIAT  2000  1  0  0,750

 100 FIAT  2000  1  0  0,730

 101 FIAT  2000  1  0  0,730

 102 FIAT  2000  1  0  0,670

 103 FIAT  2000  1  0  0,670

 104 FIAT  2000  1  0  1,050

 105 FIAT  2000  1  0  1,000

 106 FIAT  2000  1  0  0,790

 107 FIAT  2000  1  0  0,750

 108 FIAT  2000  1  0  0,730

 109 FIAT  2001  1  0  1,070

 110 FIAT  2001  1  0  0,780

 111 FIAT  2001  1  0  0,720

 112 FIAT  2001  1  0  1,000

 113 FIAT  2001  1  0  0,700

 114 FIAT  2001  1  0  0,780

 115 FIAT  2001  1  0  0,700

 116 FIAT  2002  1  0  0,700

 117 FIAT  2002  1  0  1,100

 118 FIAT  2002  1  0  0,755

 119 FIAT  2002  1  0  0,860

 120 FIAT  2002  1  0  0,700

 121 FIAT  2003  1  0  0,990

 122 FIAT  2003  1  0  1,200

 123 FIAT  2006  1  0  0,820

 124 FORD  1990  1  0  1,580

 125 FORD  1991  1  0  0,690

5699



 126 FORD  1992  1  0  0,900

 127 FORD  1993  1  0  0,800

 128 FORD  1993  1  0  0,826

 129 FORD  1994  1  0  1,236

 130 FORD  1994  1  0  0,990

 131 FORD  1994  1  0  1,160

 132 FORD  1996  1  0  1,260

 133 FORD  1996  1  0  1,250

 134 FORD  1996  1  0  0,850

 135 FORD  1996  1  0  1,800

 136 FORD  1997  1  0  1,300

 137 FORD  1997  1  0  1,209

 138 FORD  1997  1  0  0,850

 139 FORD  1997  1  0  0,940

 140 FORD  1997  1  0  1,300

 141 FORD  1997  1  0  1,224

 142 FORD  1997  1  0  1,000

 143 FORD  1997  1  0  1,350

 144 FORD  1997  1  0  0,846

 145 FORD  1998  1  0  1,200

 146 FORD  1998  1  0  1,130

 147 FORD  1999  1  0  1,145

 148 FORD  1999  1  0  0,870

 149 FORD  2000  1  0  0,870

 150 FORD  2000  1  0  1,100

 151 FORD  2000  1  0  1,020

 152 FORD  2001  1  0  1,550

 153 FORD  2001  1  0  1,150

 154 FORD  2002  1  0  1,195

 155 FORD  2002  1  0  1,150

 156 FORD  2002  1  0  1,280

 157 FORD  2002  1  0  1,235

 158 FORD  2003  1  0  1,238

 159 FORD  2008  1  0  1,690

 160 HONDA  1998  1  0  1,270

 161 HYUNDAI  1997  1  0  1,265

 162 HYUNDAI  1998  1  0  0,860

 163 HYUNDAI  1998  1  0  0,790

 164 HYUNDAI  1999  1  0  0,770

 165 KIA  2000  1  0  0,700

 166 KIA  2000  1  0  1,290
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 167 KIA  2002  1  0  1,500

 168 LANCIA  2000  1  0  1,280

 169 LANCIA  2000  1  0  1,450

 170 LANCIA  2001  1  0  1,400

 171 LANCIA  2002  1  0  1,330

 172 LUBLIN  1998  1  0  1,965

 173 LUBLIN  2005  1  0  2,100

 174 MAZDA  1995  1  0  0,900

 175 MAZDA  1997  1  0  0,960

 176 MAZDA  2001  1  0  1,140

 177 MERCEDES - BENZ  1996  1  0  1,490

 178 MERCEDES - BENZ  1996  1  0  1,340

 179 MERCEDES - BENZ  1997  1  0  2,070

 180 MITSUBISHI  1994  1  0  0,895

 181 MITSUBISHI  1997  1  0  1,140

 182 NISSAN  1997  1  0  0,850

 183 NISSAN  1999  1  0  1,445

 184 NISSAN  2002  1  0  1,290

 185 NISSAN  2002  1  0  1,280

 186 OPEL  1992  1  0  0,999

 187 OPEL  1993  1  0  0,999

 188 OPEL  1993  1  0  1,056

 189 OPEL  1994  1  0  1,050

 190 OPEL  1994  1  0  0,930

 191 OPEL  1994  1  0  0,979

 192 OPEL  1994  1  0  1,245

 193 OPEL  1994  1  0  0,930

 194 OPEL  1994  1  0  0,803

 195 OPEL  1994  1  0  0,979

 196 OPEL  1995  1  0  0,800

 197 OPEL  1995  1  0  0,700

 198 OPEL  1995  1  0  1,440

 199 OPEL  1995  1  0  0,833

 200 OPEL  1996  1  0  1,470

 201 OPEL  1996  1  0  1,420

 202 OPEL  1996  1  0  0,990

 203 OPEL  1996  1  0  1,000

 204 OPEL  1996  1  0  0,966

 205 OPEL  1997  1  0  1,417

 206 OPEL  1997  1  0  0,850

 207 OPEL  1997  1  0  0,824
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 208 OPEL  1997  1  0  1,400

 209 OPEL  1997  1  0  1,156

 210 OPEL  1997  1  0  1,025

 211 OPEL  1997  1  0  1,350

 212 OPEL  1997  1  0  1,299

 213 OPEL  1997  1  0  0,900

 214 OPEL  1998  1  0  0,930

 215 OPEL  1998  1  0  1,050

 216 OPEL  1998  1  0  1,200

 217 OPEL  1998  1  0  1,000

 218 OPEL  1998  1  0  1,200

 219 OPEL  1998  1  0  1,131

 220 OPEL  1998  1  0  0,956

 221 OPEL  1998  1  0  0,740

 222 OPEL  1998  1  0  1,010

 223 OPEL  1998  1  0  1,590

 224 OPEL  1998  1  0  1,300

 225 OPEL  1998  1  0  1,300

 226 OPEL  1998  1  0  1,590

 227 OPEL  1999  1  0  1,035

 228 OPEL  1999  1  0  0,910

 229 OPEL  1999  1  0  1,130

 230 OPEL  1999  1  0  0,950

 231 OPEL  1999  1  0  0,900

 232 OPEL  1999  1  0  0,850

 233 OPEL  1999  1  0  0,990

 234 OPEL  1999  1  0  0,960

 235 OPEL  1999  1  0  1,260

 236 OPEL  1999  1  0  1,030

 237 OPEL  2000  1  0  0,950

 238 OPEL  2000  1  0  0,870

 239 OPEL  2000  1  0  1,080

 240 OPEL  2000  1  0  1,045

 241 OPEL  2000  1  0  1,260

 242 OPEL  2000  1  0  1,300

 243 OPEL  2001  1  0  1,300

 244 PEUGEOT  1996  1  0  1,150

 245 PEUGEOT  1996  1  0  2,060

 246 PEUGEOT  1998  1  0  1,375

 247 PEUGEOT  2000  1  0  1,142

 248 PEUGEOT  2000  1  0  0,990
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 249 PEUGEOT  2000  1  0  1,100

 250 PEUGEOT  2001  1  0  1,200

 251 PEUGEOT  2003  1  0  1,300

 252 POLONEZ  1995  1  0  1,115

 253 POLONEZ  1995  1  0  1,110

 254 POLONEZ  1998  1  0  0,980

 255 RENAULT  1993  1  0  0,890

 256 RENAULT  1995  1  0  1,300

 257 RENAULT  1996  1  0  0,980

 258 RENAULT  1996  1  0  0,980

 259 RENAULT  1997  1  0  1,130

 260 RENAULT  1998  1  0  1,350

 261 RENAULT  1998  1  0  1,230

 262 RENAULT  1998  1  0  1,345

 263 RENAULT  1998  1  0  0,780

 264 RENAULT  1998  1  0  0,816

 265 RENAULT  1998  1  0  1,295

 266 RENAULT  1999  1  0  0,980

 267 RENAULT  1999  1  0  1,400

 268 RENAULT  1999  1  0  1,015

 269 RENAULT  1999  1  0  1,200

 270 RENAULT  1999  1  0  1,050

 271 RENAULT  1999  1  0  1,100

 272 RENAULT  1999  1  0  1,255

 273 RENAULT  1999  1  0  1,095

 274 RENAULT  2000  1  0  1,155

 275 RENAULT  2000  1  0  1,274

 276 RENAULT  2001  1  0  1,150

 277 RENAULT  2002  1  0  1,100

 278 RENAULT  2004  1  0  1,220

 279 RENAULT  2009  1  0  1,390

 280 SEAT  1994  1  0  1,020

 281 SEAT  1995  1  0  0,955

 282 SEAT  1995  1  0  0,920

 283 SEAT  1997  1  0  0,985

 284 SEAT  1997  1  0  0,995

 285 SEAT  1998  1  0  0,966

 286 SEAT  1999  1  0  1,063

 287 SEAT  1999  1  0  1,020

 288 SEAT  2000  1  0  1,000

 289 SEAT  2000  1  0  0,960

5703



 290 SEAT  2000  1  0  1,080

 291 SEAT  2001  1  0  0,955

 292 SEAT  2001  1  0  1,000

 293 SKODA  1996  1  0  0,970

 294 SKODA  1997  1  0  0,900

 295 SKODA  1997  1  0  0,935

 296 SKODA  1998  1  0  1,000

 297 SKODA  1998  1  0  0,935

 298 SKODA  1998  1  0  0,960

 299 SKODA  1998  1  0  0,950

 300 SKODA  1999  1  0  0,950

 301 SKODA  2003  1  0  0,999

 302 SUZUKI  1997  1  0  0,720

 303 SUZUKI  1998  1  0  0,910

 304 SUZUKI  2001  1  0  0,750

 305 VAUXHALL  2006  1  0  1,365

 306 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,020

 307 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,015

 308 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,160

 309 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,010

 310 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,000

 311 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,000

 312 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,120

 313 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,015

 314 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,050

 315 VOLKSWAGEN  1994  1  0  0,998

 316 VOLKSWAGEN  1994  1  0  0,710

 317 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,880

 318 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,000

 319 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,015

 320 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,200

 321 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,095

 322 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,900

 323 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,015

 324 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,855

 325 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,880

 326 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,100

 327 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,900

 328 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,895

 329 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,000

 330 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,140
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 331 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,200

 332 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,035

 333 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,015

 334 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,850

 335 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,000

 336 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,100

 337 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,300

 338 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,900

 339 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,860

 340 VOLKSWAGEN  2000  1  0  1,050

 341 VOLVO  1998  1  0  1,150

 342 VOLVO  1999  1  0  1,390

Suma:  342  0  357,660

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,450

160103  9,600

160117  284,790

160118  7,121

160119  0,990  17,380

160120  10,000

160122  2,000

160601  2,780

Suma:  307,131  17,380

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 11,280

Suma:  11,280

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.
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Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 "EXIMPOL-RECYKLING" 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

43-600 Jaworzno, ul. Fryderyka Chopina 80c 272944836

 2 "ORZEŁ BIAŁY" SPÓŁKA 

AKCYJNA

41-946 Piekary Śląskie, ul. Harcerska 23 270647152

 3 "SŁOTPOL" ARTUR SŁOCIŃSKI 42-350 Koziegłowy, ul. Warszawska 32 243469763

 4 BM RECYKLING SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

34-120 Andrychów, ul. Tkacka 30 356687165

 5 BORKOWSKI MATEUSZ ZAKŁAD 

WIELOBRANŻOWY "BGM"

43-600 Jaworzno, ul. Fryderyka Chopina 80c 240652372

 6 BROSZEWSKA GRAŻYNA PPU 

EUROMET

43-600 Jaworzno, ul. plac św. Jana 6 276631011

 7 CMC POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

42-400 Zawiercie, ul. Józefa Piłsudskiego 82 272819315

 8 CUTIRON BUSINESS CENTER 

OF EXCELLENCE POLAND 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

41-308 Dąbrowa Górnicza, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 92 271559444

 9 Czesław Haczek 43-332 Pisarzowice, ul. Miła 1 070500047

 10 EKOPARTNER SILESIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

41-600 Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego 16G 278050956

 11 EKO-SYSTEM ROBERT 

ADAMCZYK

Bolęcin, ul. Krakowska 6, 32-540 Trzebinia 121321414

 12 OLMET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 15 241895473

 13 PPHU "Martex" Losa Michał 41-908 Bytom, ul. Nowa 33a/10 278030770

 14 PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE "ROBAC" 

Krzysztof Boniecki

85-370 Bydgoszcz, ul. Błękitna 6 091195990

 15 Sławomir Skotniczny 

SKOTNICZNY TRANSPORT

Bibice, ul. Sportowa , 32-087 Zielonki 357173735

 16 SŁOTZŁOM SŁOCIŃSCY 

SPÓŁKA JAWNA

42-350 Koziegłowy, ul. Warszawska 32 150631603

 17 TRANS - KOP ŁUKASZ CZAPLA Grabowa, ul. Topolowa 12, 42-450 Łazy 240551688

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu
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5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,68

 89,53

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu PW NOXON s.c.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

42-580 Wojkowice, ul. Głowackiego 137

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 42-580 Wojkowice, ul. Głowackiego 137

NIP 6252069460

REGON 276516362

Telefon/faks/e-mail (32) 769 69 26

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 ALFA ROMEO  1997  1  0  1,170

 2 ALFA ROMEO  1998  1  0  1,268

 3 ALFA ROMEO  2000  1  0  1,436

 4 ALFA ROMEO  2000  1  0  1,203

 5 AUDI  1983  1  0  1,186

 6 AUDI  1994  1  0  1,428

 7 AUDI  1995  1  0  1,317

 8 AUDI  1995  1  0  1,281

 9 BMW  1994  1  0  1,300

 10 BMW  1995  1  0  1,152

 11 BMW  1995  1  0  1,118

 12 BMW  1995  1  0  1,180

 13 BMW  1995  1  0  1,441

 14 BMW  1997  1  0  1,300

 15 BMW  1997  1  0  1,153

 16 CHEVROLET  2004  1  0  1,420

 17 CHEVROLET  2004  1  0  1,005

 18 CHEVROLET  2007  1  0  1,098

 19 CITROEN  1994  1  0  0,820

 20 CITROEN  1996  1  0  1,230
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 21 CITROEN  1997  1  0  1,022

 22 CITROEN  1999  1  0  0,820

 23 CITROEN  2000  1  0  1,261

 24 CITROEN  2000  1  0  1,090

 25 CITROEN  2002  1  0  1,120

 26 CITROEN  2007  1  0  1,128

 27 DAEWOO  1997  1  0  0,960

 28 DAEWOO  1997  1  0  0,638

 29 DAEWOO  1997  1  0  1,009

 30 DAEWOO  1997  1  0  0,960

 31 DAEWOO  1998  1  0  1,019

 32 DAEWOO  1998  1  0  1,154

 33 DAEWOO  1998  1  0  0,915

 34 DAEWOO  1998  1  0  0,960

 35 DAEWOO  1998  1  0  1,121

 36 DAEWOO  1998  1  0  0,644

 37 DAEWOO  1998  1  0  1,084

 38 DAEWOO  1999  1  0  1,303

 39 DAEWOO  1999  1  0  0,648

 40 DAEWOO  1999  1  0  0,831

 41 DAEWOO  1999  1  0  0,841

 42 DAEWOO  1999  1  0  0,630

 43 DAEWOO  1999  1  0  1,012

 44 DAEWOO  1999  1  0  0,635

 45 DAEWOO  1999  1  0  0,600

 46 DAEWOO  1999  1  0  0,828

 47 DAEWOO  1999  1  0  1,143

 48 DAEWOO  1999  1  0  0,784

 49 DAEWOO  2000  1  0  0,838

 50 DAEWOO  2000  1  0  1,028

 51 DAEWOO  2000  1  0  0,771

 52 DAEWOO  2002  1  0  0,785

 53 DAEWOO  2002  1  0  0,830

 54 DODGE  1997  1  0  1,588

 55 FIAT  1988  1  0  0,762

 56 FIAT  1988  1  0  1,060

 57 FIAT  1990  1  0  0,987

 58 FIAT  1992  1  0  0,974

 59 FIAT  1993  1  0  0,714

 60 FIAT  1993  1  0  0,680

 61 FIAT  1994  1  0  0,851
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 62 FIAT  1994  1  0  0,670

 63 FIAT  1994  1  0  0,672

 64 FIAT  1995  1  0  1,102

 65 FIAT  1995  1  0  1,962

 66 FIAT  1995  1  0  1,161

 67 FIAT  1995  1  0  0,685

 68 FIAT  1996  1  0  1,070

 69 FIAT  1996  1  0  0,860

 70 FIAT  1997  1  0  1,007

 71 FIAT  1997  1  0  0,862

 72 FIAT  1997  1  0  0,688

 73 FIAT  1997  1  0  0,737

 74 FIAT  1997  1  0  0,923

 75 FIAT  1997  1  0  0,725

 76 FIAT  1997  1  0  0,910

 77 FIAT  1997  1  0  0,681

 78 FIAT  1997  1  0  0,688

 79 FIAT  1997  1  0  0,861

 80 FIAT  1997  1  0  0,830

 81 FIAT  1997  1  0  0,691

 82 FIAT  1997  1  0  0,681

 83 FIAT  1998  1  0  1,068

 84 FIAT  1998  1  0  0,773

 85 FIAT  1998  1  0  1,020

 86 FIAT  1998  1  0  1,010

 87 FIAT  1998  1  0  0,733

 88 FIAT  1998  1  0  1,142

 89 FIAT  1998  1  0  0,734

 90 FIAT  1998  1  0  0,722

 91 FIAT  1998  1  0  1,025

 92 FIAT  1998  1  0  1,090

 93 FIAT  1999  1  0  0,731

 94 FIAT  1999  1  0  0,727

 95 FIAT  1999  1  0  0,730

 96 FIAT  1999  1  0  0,800

 97 FIAT  1999  1  0  0,720

 98 FIAT  1999  1  0  1,060

 99 FIAT  1999  1  0  1,095

 100 FIAT  1999  1  0  0,723

 101 FIAT  1999  1  0  0,728

 102 FIAT  1999  1  0  0,728

5709



 103 FIAT  1999  1  0  0,731

 104 FIAT  1999  1  0  0,721

 105 FIAT  1999  1  0  0,734

 106 FIAT  1999  1  0  0,738

 107 FIAT  2000  1  0  0,774

 108 FIAT  2000  1  0  0,714

 109 FIAT  2000  1  0  0,845

 110 FIAT  2000  1  0  1,008

 111 FIAT  2000  1  0  0,931

 112 FIAT  2000  1  0  0,790

 113 FIAT  2000  1  0  0,972

 114 FIAT  2000  1  0  1,280

 115 FIAT  2000  1  0  0,980

 116 FIAT  2000  1  0  0,771

 117 FIAT  2000  1  0  0,997

 118 FIAT  2001  1  0  1,350

 119 FIAT  2001  1  0  0,998

 120 FIAT  2001  1  0  1,266

 121 FIAT  2001  1  0  0,790

 122 FIAT  2001  1  0  0,935

 123 FIAT  2001  1  0  0,531

 124 FIAT  2001  1  0  0,780

 125 FIAT  2002  1  0  0,747

 126 FIAT  2002  1  0  1,209

 127 FIAT  2002  1  0  1,010

 128 FIAT  2003  1  0  0,941

 129 FIAT  2004  1  0  0,734

 130 FIAT  2004  1  0  0,750

 131 FIAT  2007  1  0  0,592

 132 FORD  1991  1  0  0,802

 133 FORD  1993  1  0  0,828

 134 FORD  1993  1  0  1,292

 135 FORD  1993  1  0  1,359

 136 FORD  1994  1  0  1,088

 137 FORD  1995  1  0  1,290

 138 FORD  1995  1  0  1,352

 139 FORD  1996  1  0  0,942

 140 FORD  1997  1  0  0,925

 141 FORD  1998  1  0  0,930

 142 FORD  1998  1  0  1,260

 143 FORD  1998  1  0  0,954
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 144 FORD  1998  1  0  1,042

 145 FORD  1998  1  0  0,922

 146 FORD  1998  1  0  1,037

 147 FORD  1998  1  0  1,350

 148 FORD  1998  1  0  1,100

 149 FORD  1999  1  0  0,930

 150 FORD  1999  1  0  1,180

 151 FORD  1999  1  0  1,229

 152 FORD  1999  1  0  1,066

 153 FORD  1999  1  0  1,271

 154 FORD  1999  1  0  1,422

 155 FORD  1999  1  0  1,126

 156 FORD  2000  1  0  0,785

 157 FORD  2000  1  0  1,100

 158 FORD  2000  1  0  1,301

 159 FORD  2000  1  0  1,410

 160 FORD  2001  1  0  1,013

 161 FORD  2001  1  0  1,438

 162 FORD  2003  1  0  1,568

 163 FORD  2003  1  0  1,280

 164 FORD  2004  1  0  1,498

 165 FORD  2008  1  0  1,022

 166 FSO  1994  1  0  0,960

 167 FSO  1994  1  0  1,117

 168 FSO  1997  1  0  1,110

 169 HONDA  1995  1  0  1,098

 170 HONDA  1996  1  0  1,065

 171 HONDA  1996  1  0  1,243

 172 HONDA  1998  1  0  1,007

 173 HONDA  1999  1  0  0,935

 174 HYUNDAI  1998  1  0  0,945

 175 HYUNDAI  2000  1  0  0,780

 176 HYUNDAI  2000  1  0  0,864

 177 HYUNDAI  2001  1  0  1,050

 178 HYUNDAI  2005  1  0  1,038

 179 KIA  1998  1  0  1,167

 180 LANCIA  2000  1  0  1,310

 181 MAZDA  1995  1  0  1,118

 182 MAZDA  1996  1  0  1,013

 183 MAZDA  1996  1  0  1,200

 184 MAZDA  1996  1  0  1,078
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 185 MAZDA  1998  1  0  1,051

 186 MAZDA  1999  1  0  1,366

 187 MAZDA  1999  1  0  1,000

 188 MERCEDES  1982  1  0  0,991

 189 MERCEDES  1985  1  0  1,430

 190 MERCEDES  1987  1  0  0,948

 191 MERCEDES  1987  1  0  0,715

 192 MERCEDES  1987  1  0  0,716

 193 MERCEDES  1993  1  0  1,328

 194 MERCEDES  1996  1  0  1,673

 195 MERCEDES  1997  1  0  1,645

 196 MERCEDES  2003  1  0  0,713

 197 MITSUBUSHI  1999  1  0  1,131

 198 MITSUBUSHI  1999  1  0  1,595

 199 MITSUBUSHI  2003  1  0  1,343

 200 NISSAN  1995  1  0  0,762

 201 NISSAN  1996  1  0  0,770

 202 NISSAN  1997  1  0  1,127

 203 NISSAN  1999  1  0  1,227

 204 NISSAN  1999  1  0  1,256

 205 OPEL  1992  1  0  0,909

 206 OPEL  1992  1  0  1,045

 207 OPEL  1994  1  0  0,976

 208 OPEL  1994  1  0  0,847

 209 OPEL  1995  1  0  0,857

 210 OPEL  1995  1  0  0,895

 211 OPEL  1995  1  0  1,061

 212 OPEL  1996  1  0  1,070

 213 OPEL  1996  1  0  1,258

 214 OPEL  1997  1  0  1,133

 215 OPEL  1997  1  0  0,920

 216 OPEL  1997  1  0  1,310

 217 OPEL  1997  1  0  0,926

 218 OPEL  1997  1  0  1,038

 219 OPEL  1997  1  0  1,340

 220 OPEL  1997  1  0  0,992

 221 OPEL  1997  1  0  1,457

 222 OPEL  1997  1  0  1,073

 223 OPEL  1998  1  0  1,137

 224 OPEL  1998  1  0  1,420

 225 OPEL  1998  1  0  0,920
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 226 OPEL  1998  1  0  1,460

 227 OPEL  1999  1  0  1,033

 228 OPEL  1999  1  0  1,208

 229 OPEL  1999  1  0  1,114

 230 OPEL  1999  1  0  0,994

 231 OPEL  1999  1  0  0,968

 232 OPEL  1999  1  0  1,033

 233 OPEL  1999  1  0  0,938

 234 OPEL  1999  1  0  1,284

 235 OPEL  2000  1  0  0,993

 236 OPEL  2000  1  0  1,273

 237 OPEL  2000  1  0  0,950

 238 OPEL  2000  1  0  0,963

 239 OPEL  2000  1  0  1,052

 240 OPEL  2000  1  0  0,890

 241 OPEL  2002  1  0  1,005

 242 OPEL  2003  1  0  1,072

 243 PEUGEOT  1991  1  0  1,290

 244 PEUGEOT  1992  1  0  0,775

 245 PEUGEOT  1993  1  0  0,769

 246 PEUGEOT  1994  1  0  1,418

 247 PEUGEOT  1995  1  0  0,762

 248 PEUGEOT  1996  1  0  1,406

 249 PEUGEOT  1997  1  0  0,810

 250 PEUGEOT  1997  1  0  1,026

 251 PEUGEOT  1998  1  0  1,319

 252 PEUGEOT  1998  1  0  0,964

 253 PEUGEOT  1998  1  0  1,121

 254 PEUGEOT  1998  1  0  1,114

 255 PEUGEOT  2000  1  0  1,201

 256 PEUGEOT  2000  1  0  1,295

 257 PEUGEOT  2000  1  0  0,985

 258 Polski Fiat  1993  1  0  0,708

 259 Polski Fiat  1996  1  0  0,275

 260 PONTIAC  1996  1  0  1,720

 261 RENAULT  1993  1  0  1,080

 262 RENAULT  1995  1  0  1,008

 263 RENAULT  1996  1  0  1,127

 264 RENAULT  1996  1  0  1,152

 265 RENAULT  1996  1  0  1,118

 266 RENAULT  1996  1  0  1,053
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 267 RENAULT  1996  1  0  1,017

 268 RENAULT  1996  1  0  1,134

 269 RENAULT  1996  1  0  1,170

 270 RENAULT  1997  1  0  1,215

 271 RENAULT  1997  1  0  0,862

 272 RENAULT  1997  1  0  1,120

 273 RENAULT  1997  1  0  1,136

 274 RENAULT  1997  1  0  1,331

 275 RENAULT  1997  1  0  1,010

 276 RENAULT  1997  1  0  0,984

 277 RENAULT  1997  1  0  1,127

 278 RENAULT  1998  1  0  1,054

 279 RENAULT  1998  1  0  1,005

 280 RENAULT  1998  1  0  1,080

 281 RENAULT  1999  1  0  1,350

 282 RENAULT  1999  1  0  0,871

 283 RENAULT  1999  1  0  1,082

 284 RENAULT  2000  1  0  0,934

 285 RENAULT  2000  1  0  1,218

 286 RENAULT  2000  1  0  1,342

 287 RENAULT  2000  1  0  1,168

 288 RENAULT  2000  1  0  0,814

 289 RENAULT  2000  1  0  0,812

 290 RENAULT  2001  1  0  1,163

 291 RENAULT  2001  1  0  0,838

 292 RENAULT  2001  1  0  1,220

 293 RENAULT  2002  1  0  1,032

 294 RENAULT  2002  1  0  1,128

 295 RENAULT  2006  1  0  0,620

 296 ROVER  1994  1  0  1,063

 297 ROVER  1997  1  0  1,174

 298 ROVER  1997  1  0  0,440

 299 SEAT  1991  1  0  0,680

 300 SEAT  1995  1  0  0,921

 301 SEAT  1997  1  0  0,932

 302 SEAT  1997  1  0  0,916

 303 SEAT  1997  1  0  0,940

 304 SEAT  1997  1  0  1,019

 305 SEAT  1997  1  0  0,844

 306 SEAT  1998  1  0  1,119

 307 SEAT  1999  1  0  1,163
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 308 SEAT  1999  1  0  1,012

 309 SEAT  1999  1  0  1,091

 310 SEAT  2000  1  0  1,045

 311 SEAT  2000  1  0  1,183

 312 SEAT  2001  1  0  1,154

 313 SKODA  1996  1  0  0,902

 314 SKODA  1996  1  0  0,941

 315 SKODA  1997  1  0  1,030

 316 SKODA  1997  1  0  0,932

 317 SKODA  1998  1  0  0,991

 318 SKODA  1998  1  0  0,942

 319 SKODA  1998  1  0  1,030

 320 SKODA  1998  1  0  0,935

 321 SKODA  1998  1  0  0,922

 322 SKODA  1999  1  0  0,980

 323 SKODA  1999  1  0  0,936

 324 SKODA  1999  1  0  0,930

 325 SKODA  1999  1  0  0,930

 326 SUZUKI  1992  1  0  0,675

 327 SUZUKI  1996  1  0  0,875

 328 SUZUKI  1996  1  0  0,632

 329 SUZUKI  1998  1  0  0,828

 330 SUZUKI  1999  1  0  0,920

 331 SUZUKI  2000  1  0  0,905

 332 SUZUKI  2004  1  0  1,343

 333 VOLKSWAGEN  1983  1  0  0,479

 334 VOLKSWAGEN  1985  1  0  0,902

 335 VOLKSWAGEN  1987  1  0  0,920

 336 VOLKSWAGEN  1989  1  0  0,893

 337 VOLKSWAGEN  1991  1  0  0,763

 338 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,100

 339 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,003

 340 VOLKSWAGEN  1994  1  0  0,999

 341 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,364

 342 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,080

 343 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,377

 344 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,002

 345 VOLKSWAGEN  1994  1  0  0,982

 346 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,912

 347 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,910

 348 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,119
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 349 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,171

 350 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,431

 351 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,166

 352 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,108

 353 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,284

 354 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,902

 355 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,013

 356 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,970

 357 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,958

 358 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,940

 359 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,070

 360 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,643

 361 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,551

 362 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,020

 363 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,100

 364 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,098

 365 VOLKSWAGEN  1999  1  0  0,872

 366 VOLKSWAGEN  1999  1  0  0,911

 367 VOLKSWAGEN  1999  1  0  0,855

 368 VOLKSWAGEN  2000  1  0  1,184

 369 VOLKSWAGEN  2001  1  0  1,131

 370 VOLKSWAGEN  2003  1  0  1,100

 371 VOLVO  1996  1  0  1,235

 372 VOLVO  1998  1  0  1,364

Suma:  372  0  380,279

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,694

160103  14,276

160107  0,408

160112  0,135

160113  0,209

160114  1,328
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160117  260,876

160118  12,244

160119  5,850  3,742

160120  3,020

160601  3,291

160801  0,196

Suma:  287,303  14,276  0,948

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

elementy wyposażenia i częsci  62,066

Suma:  62,066

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Baterpol S.A Katowice, ul. Obrońciow Westerplatte 108, 40-335 

 2 BM RECYKLING SP Z O.O Andrychów, ul. Tkacka 30, 34-120 

 3 COGNOR S.A Poraj, ul. Zielona 26, 42-360 

 4 DSS RECYKLING SP Z O.O. Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1, 42-530 

 5 Gum Recykling Sp z o.o. Żory, ul. Kleszczowska 36, 44-240 

 6 GUMPOL DAWID KRZYWA Psary, ul. Wiejska 161, 42-512 

 7 MD SERWIS MAREK 

GROCHULSKI

Gliwice, ul. Toszecka 27A/6, 85-370 

 8 P.W EKO-TECH Recykling Anna 

Walutek

Będzin, ul. Walki Młodych 11/52, 42-500 

 9 P.W ROBAC Krzysztof Boniecki Bydgoszcz, ul. Błekitna 6, 42-500 

 10 PHU PROECCO Michał Janik Katowice, ul. Kolista 30/2, 40-486 

 11 Skup katalizatorów .Slaskie.PL Bielsko-Biała, ul. Grabowa 28, 43-300 

 12 Tradepol Sp. z o.o. Rogowice, ul. Instalacyjna 14, 97-427 

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,10

 92,32
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTO-ZŁOM BUDZIKUR SPÓŁKA JAWNA

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

42-200 Częstochowa, ul. Legionów 29

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 42-200 Częstochowa, ul. Legionów 29

NIP 9491266030

REGON 150133650

Telefon/faks/e-mail (34) 361 89 40

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 ALFA ROMEO  1999  1  0  0,980

 2 ALFA ROMEO  2002  1  0  1,130

 3 AUDI  1993  1  0  1,000

 4 AUDI  1995  1  0  0,800

 5 AUDI  1995  1  0  0,800

 6 AUDI  1999  1  0  0,964

 7 AUDI  2000  1  0  1,016

 8 BMW  1994  1  0  0,510

 9 BMW  1998  1  0  0,300

 10 BMW  2000  1  0  1,000

 11 BMW  2000  1  0  1,216

 12 CHEVROLET  2010  1  0  0,950

 13 CHRYSLER  1998  1  0  1,742

 14 CITROEN  1996  1  0  1,690

 15 CITROEN  1996  1  0  1,180

 16 CITROEN  1997  1  0  1,000

 17 CITROEN  1998  1  0  0,780

 18 CITROEN  1998  1  0  1,100

 19 CITROEN  1998  1  0  0,800

 20 CITROEN  1998  1  0  1,302

 21 CITROEN  2000  1  0  1,100

 22 CITROEN  2000  1  0  1,500

 23 CITROEN  2000  1  0  0,790

 24 CITROEN  2001  1  0  0,880

 25 CITROEN  2002  1  0  1,100
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 26 CITROEN  2002  1  0  1,016

 27 CITROEN  2003  1  0  1,120

 28 CITROEN  2004  1  0  1,180

 29 CITROEN  2005  1  0  1,200

 30 DAEWOO  1996  1  0  0,500

 31 DAEWOO  1996  1  0  0,810

 32 DAEWOO  1997  1  0  0,620

 33 DAEWOO  1997  1  0  0,610

 34 DAEWOO  1997  1  0  0,600

 35 DAEWOO  1997  1  0  0,618

 36 DAEWOO  1998  1  0  0,616

 37 DAEWOO  1998  1  0  0,996

 38 DAEWOO  1998  1  0  1,006

 39 DAEWOO  1998  1  0  1,002

 40 DAEWOO  1998  1  0  0,316

 41 DAEWOO  1998  1  0  0,912

 42 DAEWOO  1998  1  0  0,620

 43 DAEWOO  1998  1  0  0,600

 44 DAEWOO  1998  1  0  0,500

 45 DAEWOO  1998  1  0  0,612

 46 DAEWOO  1998  1  0  0,550

 47 DAEWOO  1998  1  0  1,070

 48 DAEWOO  1999  1  0  0,810

 49 DAEWOO  1999  1  0  1,050

 50 DAEWOO  1999  1  0  1,010

 51 DAEWOO  1999  1  0  0,540

 52 DAEWOO  1999  1  0  0,776

 53 DAEWOO  1999  1  0  0,820

 54 DAEWOO  1999  1  0  1,000

 55 DAEWOO  1999  1  0  0,830

 56 DAEWOO  1999  1  0  0,770

 57 DAEWOO  1999  1  0  1,010

 58 DAEWOO  1999  1  0  0,830

 59 DAEWOO  1999  1  0  0,820

 60 DAEWOO  1999  1  0  1,022

 61 DAEWOO  1999  1  0  0,815

 62 DAEWOO  2000  1  0  0,812

 63 DAEWOO  2000  1  0  1,010

 64 DAEWOO  2000  1  0  0,750

 65 DAEWOO  2000  1  0  0,480

 66 DAEWOO  2000  1  0  0,748
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 67 DAEWOO  2001  1  0  1,000

 68 DAEWOO  2001  1  0  0,810

 69 DAEWOO  2001  1  0  0,742

 70 DAEWOO  2001  1  0  0,776

 71 DAEWOO  2001  1  0  0,620

 72 DAEWOO  2002  1  0  0,750

 73 DAEWOO  2002  1  0  0,416

 74 FIAT  1994  1  0  0,600

 75 FIAT  1995  1  0  0,600

 76 FIAT  1995  1  0  0,730

 77 FIAT  1995  1  0  2,000

 78 FIAT  1995  1  0  0,850

 79 FIAT  1995  1  0  0,752

 80 FIAT  1995  1  0  0,700

 81 FIAT  1996  1  0  0,650

 82 FIAT  1996  1  0  0,650

 83 FIAT  1996  1  0  0,620

 84 FIAT  1996  1  0  0,710

 85 FIAT  1996  1  0  0,660

 86 FIAT  1996  1  0  0,810

 87 FIAT  1996  1  0  1,440

 88 FIAT  1996  1  0  1,088

 89 FIAT  1997  1  0  1,080

 90 FIAT  1997  1  0  0,516

 91 FIAT  1997  1  0  0,710

 92 FIAT  1997  1  0  0,668

 93 FIAT  1997  1  0  0,686

 94 FIAT  1997  1  0  0,665

 95 FIAT  1997  1  0  0,510

 96 FIAT  1997  1  0  0,690

 97 FIAT  1997  1  0  0,770

 98 FIAT  1997  1  0  0,898

 99 FIAT  1997  1  0  0,860

 100 FIAT  1997  1  0  1,010

 101 FIAT  1998  1  0  1,016

 102 FIAT  1998  1  0  0,830

 103 FIAT  1998  1  0  0,716

 104 FIAT  1998  1  0  0,710

 105 FIAT  1998  1  0  0,830

 106 FIAT  1999  1  0  0,696

 107 FIAT  1999  1  0  0,700
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 108 FIAT  1999  1  0  0,780

 109 FIAT  1999  1  0  0,828

 110 FIAT  1999  1  0  1,030

 111 FIAT  1999  1  0  0,618

 112 FIAT  1999  1  0  0,600

 113 FIAT  1999  1  0  0,710

 114 FIAT  1999  1  0  0,850

 115 FIAT  1999  1  0  0,784

 116 FIAT  1999  1  0  1,180

 117 FIAT  1999  1  0  0,680

 118 FIAT  1999  1  0  0,716

 119 FIAT  2000  1  0  0,670

 120 FIAT  2000  1  0  0,750

 121 FIAT  2000  1  0  1,162

 122 FIAT  2000  1  0  0,880

 123 FIAT  2001  1  0  0,750

 124 FIAT  2001  1  0  1,000

 125 FIAT  2001  1  0  1,062

 126 FIAT  2001  1  0  0,216

 127 FIAT  2002  1  0  0,740

 128 FIAT  2002  1  0  0,710

 129 FIAT  2002  1  0  0,650

 130 FIAT  2002  1  0  0,862

 131 FIAT  2002  1  0  1,300

 132 FIAT  2002  1  0  0,750

 133 FIAT  2002  1  0  0,850

 134 FIAT  2003  1  0  0,870

 135 FIAT  2004  1  0  0,930

 136 FIAT  2006  1  0  0,300

 137 FIAT  2010  1  0  0,240

 138 FIAT  2011  1  0  0,980

 139 FORD  1989  1  0  0,796

 140 FORD  1994  1  0  1,310

 141 FORD  1996  1  0  0,790

 142 FORD  1996  1  0  1,520

 143 FORD  1996  1  0  0,936

 144 FORD  1997  1  0  1,180

 145 FORD  1998  1  0  1,070

 146 FORD  1998  1  0  1,092

 147 FORD  1998  1  0  1,020

 148 FORD  1999  1  0  1,170
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 149 FORD  1999  1  0  0,980

 150 FORD  1999  1  0  1,250

 151 FORD  1999  1  0  1,284

 152 FORD  2000  1  0  1,306

 153 FORD  2000  1  0  1,338

 154 FORD  2000  1  0  1,000

 155 FORD  2000  1  0  1,216

 156 FORD  2002  1  0  1,490

 157 FORD  2002  1  0  1,180

 158 FORD  2002  1  0  1,490

 159 FORD  2003  1  0  1,489

 160 FORD  2003  1  0  1,489

 161 FORD  2003  1  0  1,000

 162 FORD  2004  1  0  1,086

 163 FORD  2006  1  0  1,418

 164 FSO  1995  1  0  1,060

 165 FSO  1996  1  0  1,080

 166 FSO  1996  1  0  1,200

 167 HONDA  1996  1  0  0,816

 168 HONDA  1997  1  0  1,400

 169 HONDA  1997  1  0  0,890

 170 HONDA  1998  1  0  0,950

 171 HONDA  1999  1  0  1,108

 172 HUANGHAI  2007  1  0  1,500

 173 HYUNDAI  1999  1  0  0,820

 174 HYUNDAI  2000  1  0  0,800

 175 KIA  1998  1  0  1,700

 176 KIA  2003  1  0  2,200

 177 LUBLIN  1999  1  0  1,034

 178 ŁADA  1994  1  0  0,910

 179 MAZDA  1997  1  0  1,100

 180 MAZDA  1997  1  0  1,050

 181 MAZDA  1997  1  0  1,086

 182 MAZDA  1997  1  0  1,105

 183 MAZDA  1998  1  0  1,090

 184 MAZDA  1999  1  0  1,288

 185 MAZDA  1999  1  0  1,290

 186 MAZDA  1999  1  0  0,830

 187 MAZDA  2000  1  0  0,980

 188 MAZDA  2000  1  0  1,110

 189 MERCEDES  1994  1  0  1,800
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 190 MERCEDES  1995  1  0  1,300

 191 MERCEDES  1996  1  0  1,084

 192 MERCEDES  1997  1  0  1,300

 193 MERCEDES  1997  1  0  1,600

 194 MERCEDES  1998  1  0  1,190

 195 MERCEDES  1998  1  0  0,240

 196 MERCEDES  2004  1  0  1,480

 197 MITSUBUSHI  1993  1  0  0,450

 198 MITSUBUSHI  1994  1  0  0,905

 199 MITSUBUSHI  1997  1  0  0,412

 200 MITSUBUSHI  1999  1  0  1,175

 201 NISSAN  1995  1  0  0,980

 202 NISSAN  1996  1  0  0,940

 203 NISSAN  1999  1  0  1,200

 204 NISSAN  2001  1  0  1,264

 205 NISSAN  2001  1  0  1,262

 206 OPEL  1988  1  0  1,246

 207 OPEL  1991  1  0  1,015

 208 OPEL  1992  1  0  0,940

 209 OPEL  1993  1  0  0,668

 210 OPEL  1993  1  0  1,010

 211 OPEL  1993  1  0  0,816

 212 OPEL  1994  1  0  1,360

 213 OPEL  1994  1  0  0,850

 214 OPEL  1994  1  0  0,850

 215 OPEL  1995  1  0  1,080

 216 OPEL  1995  1  0  0,516

 217 OPEL  1996  1  0  0,712

 218 OPEL  1996  1  0  1,010

 219 OPEL  1996  1  0  1,250

 220 OPEL  1996  1  0  1,280

 221 OPEL  1996  1  0  0,840

 222 OPEL  1996  1  0  0,668

 223 OPEL  1996  1  0  0,600

 224 OPEL  1997  1  0  1,428

 225 OPEL  1997  1  0  1,240

 226 OPEL  1997  1  0  1,280

 227 OPEL  1997  1  0  1,000

 228 OPEL  1997  1  0  0,900

 229 OPEL  1997  1  0  0,950

 230 OPEL  1997  1  0  0,600
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 231 OPEL  1997  1  0  0,806

 232 OPEL  1997  1  0  0,830

 233 OPEL  1998  1  0  1,205

 234 OPEL  1998  1  0  1,062

 235 OPEL  1998  1  0  1,000

 236 OPEL  1998  1  0  1,140

 237 OPEL  1998  1  0  1,110

 238 OPEL  1998  1  0  0,970

 239 OPEL  1998  1  0  1,300

 240 OPEL  1998  1  0  1,390

 241 OPEL  1998  1  0  1,306

 242 OPEL  1998  1  0  1,240

 243 OPEL  1999  1  0  1,160

 244 OPEL  1999  1  0  1,280

 245 OPEL  2000  1  0  1,380

 246 OPEL  2001  1  0  0,886

 247 OPEL  2004  1  0  1,080

 248 OPEL  2007  1  0  0,800

 249 PEUGEOT  1995  1  0  0,805

 250 PEUGEOT  1995  1  0  1,600

 251 PEUGEOT  1998  1  0  1,010

 252 PEUGEOT  1998  1  0  1,200

 253 PEUGEOT  1998  1  0  1,000

 254 PEUGEOT  1999  1  0  0,980

 255 PEUGEOT  1999  1  0  0,948

 256 PEUGEOT  1999  1  0  1,020

 257 PEUGEOT  2000  1  0  1,200

 258 PEUGEOT  2000  1  0  0,840

 259 PEUGEOT  2000  1  0  1,160

 260 PEUGEOT  2004  1  0  1,310

 261 RENAULT  1992  1  0  0,780

 262 RENAULT  1995  1  0  0,780

 263 RENAULT  1996  1  0  1,288

 264 RENAULT  1996  1  0  1,010

 265 RENAULT  1997  1  0  1,160

 266 RENAULT  1997  1  0  1,095

 267 RENAULT  1997  1  0  1,480

 268 RENAULT  1997  1  0  1,010

 269 RENAULT  1997  1  0  1,320

 270 RENAULT  1997  1  0  1,000

 271 RENAULT  1998  1  0  1,080

5724



 272 RENAULT  1998  1  0  1,080

 273 RENAULT  1998  1  0  1,000

 274 RENAULT  1998  1  0  0,864

 275 RENAULT  1998  1  0  1,050

 276 RENAULT  1998  1  0  0,616

 277 RENAULT  1998  1  0  1,362

 278 RENAULT  1999  1  0  0,950

 279 RENAULT  1999  1  0  1,320

 280 RENAULT  1999  1  0  0,812

 281 RENAULT  1999  1  0  0,900

 282 RENAULT  2000  1  0  1,216

 283 RENAULT  2000  1  0  1,284

 284 RENAULT  2000  1  0  1,260

 285 RENAULT  2000  1  0  1,185

 286 RENAULT  2000  1  0  1,050

 287 RENAULT  2001  1  0  1,320

 288 RENAULT  2001  1  0  1,450

 289 RENAULT  2001  1  0  0,998

 290 RENAULT  2002  1  0  1,000

 291 RENAULT  2003  1  0  1,250

 292 RENAULT  2003  1  0  0,800

 293 RENAULT  2003  1  0  1,280

 294 RENAULT  2005  1  0  1,300

 295 RENAULT  2009  1  0  1,500

 296 ROVER  1998  1  0  1,050

 297 ROVER  1998  1  0  1,000

 298 SEAT  1997  1  0  0,920

 299 SEAT  2006  1  0  1,105

 300 SKODA  1983  1  0  0,860

 301 SKODA  1995  1  0  0,700

 302 SKODA  1996  1  0  0,894

 303 SKODA  1998  1  0  0,962

 304 SKODA  1998  1  0  0,905

 305 SKODA  1999  1  0  1,200

 306 SKODA  1999  1  0  0,900

 307 SKODA  1999  1  0  0,800

 308 SKODA  2000  1  0  0,994

 309 SKODA  2000  1  0  0,960

 310 SKODA  2001  1  0  0,980

 311 SKODA  2003  1  0  1,060

 312 SUZUKI  1998  1  0  0,900
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 313 VOLKSWAGEN  1988  1  0  0,410

 314 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,000

 315 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,200

 316 VOLKSWAGEN  1993  1  0  0,750

 317 VOLKSWAGEN  1993  1  0  0,980

 318 VOLKSWAGEN  1994  1  0  0,998

 319 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,010

 320 VOLKSWAGEN  1994  1  0  0,980

 321 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,860

 322 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,600

 323 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,985

 324 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,800

 325 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,000

 326 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,888

 327 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,905

 328 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,998

 329 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,692

 330 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,990

 331 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,890

 332 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,382

 333 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,000

 334 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,000

 335 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,112

 336 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,900

 337 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,216

 338 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,100

 339 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,406

 340 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,940

 341 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,500

 342 VOLKSWAGEN  1999  1  0  0,912

 343 VOLKSWAGEN  1999  1  0  0,945

 344 VOLKSWAGEN  2000  1  0  0,764

 345 VOLKSWAGEN  2008  1  0  1,600

 346 VOLVO  1993  1  0  1,300

 347 VOLVO  1999  1  0  1,300

 348 VOLVO  2004  1  0  1,000

 349 ŻUK  1991  1  0  1,310

Suma:  349  0  344,259

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.
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2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,200

160117  244,970

160118  14,795

160119  2,560

160601  1,743

160801  1,854

Suma:  267,122

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

elementy wyposażenia i częsci  85,100

Suma:  85,100

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 CMC POLAND SP z o.o. Zawiercie, ul. Piłsudskiego 82, 42-400 

 2 DS AUTO RECYCLING TOMASZ 

PIĘTA

Kończyce Wielkie, ul. Katowicka 7, 43-419 

 3 OMEGA Sp.z o.o. Warszawa, ul. Narwik 17/38, 01-471 

 4 P.H.U KAREN Karol Gurbała Choroń, ul. Leśna 20, 43-360 

 5 P.P.H.U STILMAR Michał 

Dobrzyński

Częstochowa, ul. Hallera 6D, 42-202 

 6 SITA STAROL SP  Z O.O. Chorzów, ul. Kluczborska 29, 41-500 

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,93

 95,93
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu "HAMARO" S.C. KUROWSKA & KUROWSCY AUTO-PLAC,SKUP I SPRZEDAŻ 

UŻYWANYCH SAMOCHODÓW,CZĘŚCI I AKCESORIÓW SAMOCHODOWYCH

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

47-400 Racibórz, ul. Rudzka 66

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 47-400 Racibórz, ul. Rudzka 66

NIP 6391143220

REGON 273104529

Telefon/faks/e-mail 32 415 19 91

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 ALFA ROMEO  1999  1  0  1,282

 2 ALFA ROMEO  2001  2  0  2,466

 3 ALFA ROMEO  2002  1  0  1,362

 4 AUDI  1991  1  0  1,238

 5 AUDI  1992  1  0  1,308

 6 AUDI  1993  2  0  1,780

 7 AUDI  1995  3  0  3,572

 8 AUDI  1996  2  0  2,514

 9 AUDI  1997  1  0  0,560

 10 AUDI  1998  3  0  2,106

 11 BMW  1994  2  0  2,408

 12 BMW  1995  1  0  1,136

 13 BMW  1997  1  0  0,424

 14 BMW  1999  2  0  1,180

 15 BMW  2005  1  0  0,670

 16 CHEVROLET  2005  2  0  2,134

 17 CHRYSLER  1997  1  0  1,772

 18 CITROEN  1992  1  0  0,708

 19 CITROEN  1996  2  0  1,624

 20 CITROEN  1997  1  0  0,892

 21 CITROEN  1998  1  0  0,876

 22 CITROEN  1999  1  0  1,158

 23 CITROEN  2000  1  0  1,242

 24 CITROEN  2002  1  0  0,384
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 25 CITROEN  2003  1  0  1,700

 26 DACIA  2009  1  0  1,080

 27 DAEWOO  1995  1  0  0,636

 28 DAEWOO  1996  4  0  3,300

 29 DAEWOO  1997  3  0  2,232

 30 DAEWOO  1998  10  0  7,620

 31 DAEWOO  1999  15  0  12,202

 32 DAEWOO  1999  4  0  2,568

 33 DAEWOO  2000  9  0  7,084

 34 DAEWOO  2001  3  0  2,392

 35 DAEWOO  2003  2  0  1,792

 36 FIAT  1992  2  0  1,300

 37 FIAT  1993  6  0  4,084

 38 FIAT  1994  7  0  4,720

 39 FIAT  1995  14  0  10,316

 40 FIAT  1996  4  0  3,504

 41 FIAT  1996  9  0  6,036

 42 FIAT  1996  1  0  0,688

 43 FIAT  1997  11  0  8,070

 44 FIAT  1998  20  0  16,676

 45 FIAT  1999  20  0  16,219

 46 FIAT  2000  3  0  2,954

 47 FIAT  2000  12  0  9,098

 48 FIAT  2001  6  0  4,392

 49 FIAT  2002  6  0  4,906

 50 FIAT  2004  2  0  1,876

 51 FIAT  2005  3  0  2,384

 52 FIAT  2009  1  0  0,852

 53 FORD  1990  3  0  3,126

 54 FORD  1993  1  0  1,214

 55 FORD  1995  4  0  5,128

 56 FORD  1996  5  0  6,416

 57 FORD  1997  9  0  10,704

 58 FORD  1998  15  0  18,321

 59 FORD  1999  7  0  9,650

 60 FORD  2000  1  0  1,306

 61 FORD  2000  2  0  2,604

 62 FORD  2001  2  0  2,858

 63 FORD  2002  2  0  2,576

 64 FORD  2003  3  0  3,824

 65 FORD  2004  2  0  3,116

5729



 66 HONDA  1994  1  0  1,028

 67 HONDA  1997  2  0  2,258

 68 HONDA  1998  3  0  3,052

 69 HONDA  1999  1  0  1,162

 70 HYUNDAI  1998  1  0  1,262

 71 IVECO  1995  1  0  2,400

 72 KIA  2001  1  0  1,960

 73 LUBLIN  2002  1  0  2,248

 74 ŁADA  2001  1  0  0,904

 75 MAZDA  1995  1  0  1,158

 76 MAZDA  1996  1  0  1,102

 77 MAZDA  1998  2  0  2,218

 78 MAZDA  2000  1  0  1,418

 79 MAZDA  2003  1  0  1,520

 80 MAZDA  2004  1  0  0,730

 81 MERCEDES - BENZ  1995  1  0  1,322

 82 MERCEDES - BENZ  1998  3  0  3,852

 83 MERCEDES - BENZ  2000  1  0  1,710

 84 MITSUBISHI  1996  1  0  1,196

 85 MITSUBISHI  2001  2  0  2,708

 86 NISSAN  1988  1  0  0,634

 87 NISSAN  1993  1  0  0,772

 88 NISSAN  1995  1  0  0,774

 89 NISSAN  1997  2  0  2,054

 90 NISSAN  1998  1  0  1,040

 91 NISSAN  2000  1  0  1,238

 92 NISSAN  2002  1  0  1,492

 93 NISSAN  2008  1  0  1,288

 94 OPEL  1988  1  0  0,892

 95 OPEL  1989  1  0  0,882

 96 OPEL  1992  3  0  2,984

 97 OPEL  1993  3  0  3,026

 98 OPEL  1994  4  0  3,638

 99 OPEL  1995  5  0  4,508

 100 OPEL  1995  2  0  2,322

 101 OPEL  1996  9  0  9,804

 102 OPEL  1997  13  0  14,042

 103 OPEL  1998  7  0  7,364

 104 OPEL  1999  8  0  9,098

 105 OPEL  2000  3  0  3,622

 106 OPEL  2001  3  0  3,752
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 107 OPEL  2003  2  0  2,078

 108 PEUGEOT  1987  1  0  0,872

 109 PEUGEOT  1991  1  0  0,710

 110 PEUGEOT  1994  2  0  1,546

 111 PEUGEOT  1996  3  0  3,630

 112 PEUGEOT  1997  2  0  2,420

 113 PEUGEOT  1998  1  0  0,864

 114 PEUGEOT  1999  2  0  1,102

 115 PEUGEOT  2000  1  0  1,010

 116 PEUGEOT  2001  1  0  0,942

 117 PEUGEOT  2002  1  0  1,010

 118 POLONEZ  1994  1  0  1,122

 119 POLONEZ  1996  1  0  1,114

 120 POLONEZ  1998  1  0  1,152

 121 POLONEZ  1999  1  0  1,222

 122 RENAULT  1993  2  0  1,636

 123 RENAULT  1996  5  0  5,742

 124 RENAULT  1996  3  0  2,866

 125 RENAULT  1997  5  0  6,288

 126 RENAULT  1998  11  0  13,196

 127 RENAULT  1999  1  0  1,352

 128 RENAULT  1999  2  0  2,004

 129 RENAULT  2000  2  0  2,418

 130 RENAULT  2001  2  0  2,552

 131 RENAULT  2002  3  0  3,604

 132 RENAULT  2003  2  0  1,630

 133 RENAULT  2004  1  0  0,932

 134 RENAULT  2005  2  0  2,213

 135 ROVER  1997  1  0  1,056

 136 ROVER  1998  1  0  1,168

 137 ROVER  1999  1  0  1,284

 138 ROVER  2001  1  0  1,442

 139 ROVER  2002  1  0  0,860

 140 SAAB  1997  1  0  0,570

 141 SEAT  1995  1  0  0,940

 142 SEAT  1996  1  0  1,072

 143 SEAT  1997  2  0  1,782

 144 SEAT  1998  4  0  3,666

 145 SEAT  1999  2  0  1,304

 146 SEAT  2000  1  0  1,062

 147 SEAT  2001  1  0  1,314
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 148 SEAT  2002  1  0  1,032

 149 SEAT  2003  1  0  0,482

 150 SKODA  1996  1  0  0,972

 151 SKODA  1997  2  0  1,984

 152 SKODA  1998  7  0  6,546

 153 SKODA  1999  1  0  0,924

 154 SKODA  1999  2  0  1,880

 155 SKODA  2000  2  0  1,902

 156 SKODA  2005  1  0  1,308

 157 SUZUKI  1992  1  0  0,632

 158 SUZUKI  1995  1  0  1,272

 159 VOLKSWAGEN  1984  1  0  0,804

 160 VOLKSWAGEN  1986  1  0  0,918

 161 VOLKSWAGEN  1987  3  0  1,776

 162 VOLKSWAGEN  1988  3  0  2,558

 163 VOLKSWAGEN  1989  3  0  2,292

 164 VOLKSWAGEN  1990  3  0  2,744

 165 VOLKSWAGEN  1991  5  0  4,696

 166 VOLKSWAGEN  1992  4  0  4,424

 167 VOLKSWAGEN  1993  7  0  6,556

 168 VOLKSWAGEN  1994  9  0  9,771

 169 VOLKSWAGEN  1995  6  0  5,510

 170 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,872

 171 VOLKSWAGEN  1996  13  0  12,920

 172 VOLKSWAGEN  1997  5  0  6,196

 173 VOLKSWAGEN  1997  2  0  1,800

 174 VOLKSWAGEN  1998  5  0  4,198

 175 VOLKSWAGEN  1999  4  0  2,440

 176 VOLKSWAGEN  2000  5  0  6,234

 177 VOLKSWAGEN  2001  3  0  2,046

 178 VOLKSWAGEN  2002  1  0  0,542

 179 VOLKSWAGEN  2003  3  0  2,326

 180 VOLKSWAGEN  2004  1  0  0,630

 181 VOLVO  1998  1  0  1,392

 182 VOLVO  1999  1  0  1,322

 183 VOLVO  2000  1  0  1,394

Suma:  560  0  546,796

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.
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2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,704

160103  5,950

160107  0,080

160113  0,060

160115  0,400

160117  385,137

160118  14,104

160119  29,595

160120  10,180

160199  29,825

160601  2,764

160801  0,368

Suma:  473,677  5,950

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 67,617

Suma:  67,617

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 "DSS RECYKLING" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 132 260 89 71 530964012

 2 "ORZEŁ BIAŁY" SPÓŁKA 

AKCYJNA

41-946 Piekary Śląskie, ul. Harcerska 23 270647152

 3 BM RECYKLING SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

34-120 Andrychów, ul. Tkacka 30 356687165

 4 CMC POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

42-400 Zawiercie, ul. Józefa Piłsudskiego 82 272819315

 5 Czesław Haczek 43-332 Pisarzowice, ul. Miła 1 070500047
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 6 EKO-SYSTEM ROBERT 

ADAMCZYK

Bolęcin, ul. Krakowska 6, 32-540 Trzebinia32 613 75 73 121321414

 7 KAROL GURBAŁA 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO - USŁUGOWE 

"KAREN"

Choroń, ul. Prosta 2, 42-360 Poraj 34 314 66 99 150961565

 8 KATARZYNA SAPA WTÓRPOL 47-400 Racibórz, ul. Komunalna 2 32 419 91 11 242891388

 9 MD SERWIS MAREK 

GROCHULSKI

44-100 Gliwice, ul. Toszecka 27a/6 272708171

 10 MOBILE AUTO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Pogorzyce, ul. Karola Szymanowskiego 2, 32-501 Chrzanów600 824 549 121408664

 11 PPHU "Martex" Losa Michał 41-908 Bytom, ul. Nowa 33a/10 502 138 918 278030770

 12 WASTER SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

87-100 Toruń, ul. Na Zapleczu 20 367032270

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 98,18

 97,02

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Terenowa Służba Ratownicza przy KWK Bol. Śmiały s.c. Paweł Witoszek, Grażyna 

Witoszek

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

43-173 Łaziska Górne, ul. Świętej Barbary 12

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 43-173 Łaziska Górne, ul. Świętej Barbary 12

NIP 6351031437

REGON 272852413

Telefon/faks/e-mail 32/ 7175666

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 OPEL  1944  1  0  0,972

 2 VOLKSWAGEN  1933  1  0  1,026

Suma:  2  0  1,998
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1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 ALFA ROMEO  2000  1  0  1,288

 2 ALFA ROMEO  2002  1  0  1,262

 3 ALFA ROMEO  2002  1  0  1,216

 4 AUDI  1988  1  0  1,054

 5 AUDI  1990  1  0  1,032

 6 AUDI  1993  1  0  1,314

 7 AUDI  1993  1  0  1,318

 8 AUDI  1993  1  0  1,320

 9 AUDI  1993  1  0  1,320

 10 AUDI  1994  1  0  1,190

 11 AUDI  1994  1  0  1,272

 12 AUDI  1994  1  0  0,960

 13 AUDI  1996  1  0  1,252

 14 BMW  1994  1  0  1,226

 15 BMW  1995  1  0  1,180

 16 CHRYSLER  1997  1  0  1,818

 17 CITROEN  1994  1  0  1,116

 18 CITROEN  1998  1  0  1,420

 19 CITROEN  1999  1  0  0,992

 20 CITROEN  2001  1  0  1,168

 21 CITROEN  2001  1  0  0,702

 22 CITROEN  2001  1  0  1,122

 23 CITROEN  2002  1  0  1,152

 24 CITROEN  2002  1  0  1,122

 25 CITROEN  2003  1  0  0,980

 26 DAEWOO  1995  1  0  0,664

 27 DAEWOO  1996  1  0  0,792

 28 DAEWOO  1997  1  0  0,648

 29 DAEWOO  1997  1  0  0,562

 30 DAEWOO  1997  1  0  1,660

 31 DAEWOO  1997  1  0  0,600

 32 DAEWOO  1997  1  0  0,660

 33 DAEWOO  1998  1  0  1,070

 34 DAEWOO  1998  1  0  0,670

 35 DAEWOO  1999  1  0  0,826

 36 DAEWOO  1999  1  0  1,006
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 37 DAEWOO  1999  1  0  1,146

 38 DAEWOO  1999  1  0  0,610

 39 DAEWOO  1999  1  0  0,796

 40 DAEWOO  2000  1  0  1,010

 41 DAEWOO  2000  1  0  0,790

 42 DAEWOO  2000  1  0  0,802

 43 DAEWOO  2000  1  0  1,100

 44 DAEWOO  2000  1  0  0,802

 45 DAEWOO  2001  1  0  0,600

 46 DAEWOO  2001  1  0  1,088

 47 DAEWOO  2001  1  0  1,306

 48 FIAT  1993  1  0  0,776

 49 FIAT  1993  1  0  0,678

 50 FIAT  1995  1  0  0,876

 51 FIAT  1995  1  0  0,902

 52 FIAT  1995  1  0  0,904

 53 FIAT  1996  1  0  0,634

 54 FIAT  1996  1  0  0,835

 55 FIAT  1996  1  0  0,736

 56 FIAT  1996  1  0  1,110

 57 FIAT  1996  1  0  0,840

 58 FIAT  1996  1  0  1,018

 59 FIAT  1996  1  0  1,190

 60 FIAT  1997  1  0  1,280

 61 FIAT  1997  1  0  0,690

 62 FIAT  1997  1  0  0,660

 63 FIAT  1997  1  0  0,792

 64 FIAT  1997  1  0  0,640

 65 FIAT  1997  1  0  0,960

 66 FIAT  1997  1  0  0,802

 67 FIAT  1997  1  0  0,689

 68 FIAT  1997  1  0  0,700

 69 FIAT  1997  1  0  1,026

 70 FIAT  1997  1  0  0,960

 71 FIAT  1997  1  0  0,646

 72 FIAT  1997  1  0  0,694

 73 FIAT  1997  1  0  0,828

 74 FIAT  1998  1  0  0,882

 75 FIAT  1998  1  0  1,004

 76 FIAT  1998  1  0  0,666

 77 FIAT  1998  1  0  0,910
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 78 FIAT  1998  1  0  0,762

 79 FIAT  1998  1  0  0,996

 80 FIAT  1998  1  0  0,738

 81 FIAT  1998  1  0  0,746

 82 FIAT  1998  1  0  0,752

 83 FIAT  1998  1  0  1,052

 84 FIAT  1999  1  0  0,690

 85 FIAT  1999  1  0  0,755

 86 FIAT  1999  1  0  1,072

 87 FIAT  1999  1  0  1,050

 88 FIAT  1999  1  0  0,652

 89 FIAT  1999  1  0  0,740

 90 FIAT  1999  1  0  0,810

 91 FIAT  1999  1  0  1,250

 92 FIAT  1999  1  0  0,788

 93 FIAT  1999  1  0  0,648

 94 FIAT  1999  1  0  1,064

 95 FIAT  1999  1  0  1,060

 96 FIAT  1999  1  0  1,060

 97 FIAT  1999  1  0  0,722

 98 FIAT  2000  1  0  0,738

 99 FIAT  2000  1  0  0,732

 100 FIAT  2000  1  0  0,702

 101 FIAT  2000  1  0  1,084

 102 FIAT  2000  1  0  0,944

 103 FIAT  2001  1  0  0,765

 104 FIAT  2001  1  0  0,980

 105 FIAT  2001  1  0  0,786

 106 FIAT  2001  1  0  0,774

 107 FIAT  2001  1  0  1,058

 108 FIAT  2001  1  0  0,840

 109 FIAT  2001  1  0  1,052

 110 FIAT  2001  1  0  0,700

 111 FIAT  2001  1  0  0,632

 112 FIAT  2002  1  0  0,710

 113 FIAT  2002  1  0  0,816

 114 FIAT  2002  1  0  1,072

 115 FIAT  2002  1  0  0,650

 116 FIAT  2002  1  0  0,940

 117 FIAT  2002  1  0  0,972

 118 FIAT  2002  1  0  0,792
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 119 FIAT  2002  1  0  0,780

 120 FIAT  2002  1  0  0,944

 121 FIAT  2002  1  0  0,764

 122 FIAT  2003  1  0  0,760

 123 FIAT  2005  1  0  1,150

 124 FORD  1991  1  0  1,116

 125 FORD  1992  1  0  0,888

 126 FORD  1993  1  0  0,813

 127 FORD  1994  1  0  1,266

 128 FORD  1995  1  0  1,296

 129 FORD  1995  1  0  0,878

 130 FORD  1996  1  0  0,884

 131 FORD  1996  1  0  1,340

 132 FORD  1996  1  0  0,964

 133 FORD  1996  1  0  0,996

 134 FORD  1997  1  0  1,118

 135 FORD  1997  1  0  1,248

 136 FORD  1997  1  0  1,348

 137 FORD  1997  1  0  1,394

 138 FORD  1998  1  0  1,375

 139 FORD  1998  1  0  1,402

 140 FORD  1998  1  0  0,905

 141 FORD  1998  1  0  0,762

 142 FORD  1998  1  0  0,755

 143 FORD  1998  1  0  1,680

 144 FORD  1998  1  0  1,320

 145 FORD  1998  1  0  1,190

 146 FORD  1998  1  0  0,946

 147 FORD  1998  1  0  0,938

 148 FORD  1998  1  0  1,252

 149 FORD  1998  1  0  0,848

 150 FORD  1999  1  0  1,122

 151 FORD  1999  1  0  1,392

 152 FORD  2000  1  0  1,380

 153 FORD  2000  1  0  0,804

 154 FORD  2001  1  0  1,442

 155 FORD  2001  1  0  1,520

 156 FORD  2001  1  0  1,497

 157 FORD  2002  1  0  1,244

 158 FORD  2003  1  0  0,898

 159 FORD  2004  1  0  1,198
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 160 FSO  2000  1  0  1,126

 161 GAZ  1992  1  0  1,500

 162 HONDA  1990  1  0  0,946

 163 HONDA  1994  1  0  0,952

 164 HONDA  1994  1  0  0,914

 165 HONDA  1996  1  0  1,028

 166 HONDA  1997  1  0  1,104

 167 HONDA  1998  1  0  1,008

 168 HYUNDAI  1999  1  0  0,874

 169 HYUNDAI  2000  1  0  0,990

 170 HYUNDAI  2000  1  0  0,848

 171 KIA  1998  1  0  1,014

 172 LUBLIN  1994  1  0  1,650

 173 LUBLIN  1999  1  0  1,950

 174 MAZDA  1994  1  0  1,712

 175 MAZDA  1996  1  0  1,150

 176 MAZDA  1997  1  0  1,216

 177 MAZDA  1998  1  0  1,188

 178 MAZDA  1998  1  0  1,106

 179 MERCEDES  1994  1  0  1,310

 180 MERCEDES  1995  1  0  1,308

 181 MERCEDES  1996  1  0  1,328

 182 MERCEDES  1996  1  0  1,468

 183 MERCEDES  1997  1  0  1,150

 184 MITSUBUSHI  2002  1  0  1,270

 185 MULTICARR  1987  1  0  1,676

 186 NISSAN  1995  1  0  0,744

 187 NISSAN  1997  1  0  1,062

 188 NISSAN  1998  1  0  1,244

 189 NISSAN  1999  1  0  1,102

 190 NISSAN  2003  1  0  1,152

 191 OPEL  1989  1  0  0,966

 192 OPEL  1993  1  0  1,006

 193 OPEL  1994  1  0  0,880

 194 OPEL  1994  1  0  1,126

 195 OPEL  1995  1  0  1,046

 196 OPEL  1995  1  0  1,094

 197 OPEL  1995  1  0  0,894

 198 OPEL  1996  1  0  1,300

 199 OPEL  1996  1  0  1,266

 200 OPEL  1996  1  0  1,234
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 201 OPEL  1996  1  0  0,944

 202 OPEL  1996  1  0  0,862

 203 OPEL  1997  1  0  1,318

 204 OPEL  1997  1  0  1,272

 205 OPEL  1997  1  0  0,938

 206 OPEL  1997  1  0  1,272

 207 OPEL  1997  1  0  1,272

 208 OPEL  1997  1  0  1,282

 209 OPEL  1997  1  0  0,968

 210 OPEL  1997  1  0  1,326

 211 OPEL  1997  1  0  0,886

 212 OPEL  1997  1  0  0,900

 213 OPEL  1997  1  0  1,090

 214 OPEL  1997  1  0  1,030

 215 OPEL  1997  1  0  1,276

 216 OPEL  1997  1  0  1,032

 217 OPEL  1997  1  0  0,858

 218 OPEL  1998  1  0  0,858

 219 OPEL  1998  1  0  0,836

 220 OPEL  1998  1  0  0,860

 221 OPEL  1998  1  0  0,886

 222 OPEL  1998  1  0  1,100

 223 OPEL  1998  1  0  0,900

 224 OPEL  1998  1  0  1,440

 225 OPEL  1998  1  0  0,860

 226 OPEL  1999  1  0  1,024

 227 OPEL  1999  1  0  1,480

 228 OPEL  1999  1  0  0,906

 229 OPEL  1999  1  0  1,215

 230 OPEL  1999  1  0  1,170

 231 OPEL  1999  1  0  1,320

 232 OPEL  1999  1  0  0,650

 233 OPEL  1999  1  0  0,790

 234 OPEL  1999  1  0  0,988

 235 OPEL  1999  1  0  0,780

 236 OPEL  1999  1  0  1,036

 237 OPEL  1999  1  0  0,994

 238 OPEL  1999  1  0  0,732

 239 OPEL  1999  1  0  1,348

 240 OPEL  1999  1  0  1,288

 241 OPEL  1999  1  0  1,016
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 242 OPEL  2000  1  0  0,915

 243 OPEL  2001  1  0  1,202

 244 PEUGEOT  1989  1  0  0,756

 245 PEUGEOT  1992  1  0  0,720

 246 PEUGEOT  1997  1  0  1,148

 247 PEUGEOT  1999  1  0  0,865

 248 PEUGEOT  2002  1  0  0,926

 249 RENAULT  1992  1  0  0,822

 250 RENAULT  1994  1  0  1,195

 251 RENAULT  1996  1  0  1,088

 252 RENAULT  1996  1  0  1,036

 253 RENAULT  1997  1  0  1,010

 254 RENAULT  1997  1  0  0,998

 255 RENAULT  1997  1  0  1,016

 256 RENAULT  1997  1  0  1,010

 257 RENAULT  1998  1  0  1,258

 258 RENAULT  1999  1  0  0,842

 259 RENAULT  1999  1  0  1,960

 260 RENAULT  1999  1  0  0,936

 261 RENAULT  1999  1  0  1,940

 262 RENAULT  1999  1  0  1,248

 263 RENAULT  2001  1  0  1,055

 264 RENAULT  2001  1  0  1,198

 265 RENAULT  2001  1  0  1,018

 266 RENAULT  2002  1  0  1,000

 267 RENAULT  2003  1  0  1,310

 268 RENAULT  2005  1  0  1,410

 269 ROVER  1995  1  0  1,145

 270 ROVER  1996  1  0  1,014

 271 SEAT  1991  1  0  0,786

 272 SEAT  1995  1  0  0,876

 273 SEAT  1996  1  0  1,034

 274 SEAT  1996  1  0  0,960

 275 SEAT  1996  1  0  0,954

 276 SEAT  1996  1  0  0,866

 277 SEAT  1997  1  0  0,926

 278 SEAT  2001  1  0  1,028

 279 SKODA  1992  1  0  0,840

 280 SKODA  1997  1  0  1,068

 281 SKODA  1998  1  0  0,912

 282 SKODA  1998  1  0  0,912
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 283 SKODA  1998  1  0  0,934

 284 SKODA  1998  1  0  0,940

 285 SKODA  1999  1  0  0,878

 286 SKODA  1999  1  0  0,925

 287 SKODA  1999  1  0  0,940

 288 SKODA  2000  1  0  0,914

 289 SKODA  2000  1  0  1,056

 290 SUZUKI  1998  1  0  0,820

 291 SUZUKI  2002  1  0  0,802

 292 TOYOTA  1994  1  0  0,958

 293 VOLKSWAGEN  1990  1  0  0,865

 294 VOLKSWAGEN  1990  1  0  1,182

 295 VOLKSWAGEN  1991  1  0  0,750

 296 VOLKSWAGEN  1991  1  0  1,234

 297 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,060

 298 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,106

 299 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,310

 300 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,055

 301 VOLKSWAGEN  1992  1  0  0,945

 302 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,102

 303 VOLKSWAGEN  1993  1  0  0,966

 304 VOLKSWAGEN  1993  1  0  0,965

 305 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,000

 306 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,114

 307 VOLKSWAGEN  1994  1  0  0,978

 308 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,016

 309 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,114

 310 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,278

 311 VOLKSWAGEN  1994  1  0  0,790

 312 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,058

 313 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,170

 314 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,120

 315 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,128

 316 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,896

 317 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,128

 318 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,102

 319 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,900

 320 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,042

 321 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,132

 322 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,246

 323 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,036
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 324 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,202

 325 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,898

 326 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,240

 327 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,990

 328 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,154

 329 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,840

 330 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,148

 331 VOLKSWAGEN  1999  1  0  0,954

 332 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,100

 333 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,130

 334 VOLKSWAGEN  2000  1  0  1,144

 335 VOLKSWAGEN  2001  1  0  1,378

 336 VOLVO  1993  1  0  1,420

 337 VOLVO  1998  1  0  1,252

Suma:  337  0  347,208

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,420

160103  4,460

160107  0,080

160113  0,160

160117  170,430

160118  1,755

160119  24,520

160122  0,880

160213  0,160

160601  1,718

160801  0,584

Suma:  200,707  4,460

2.2.3.
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Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

elementy wyposażenia i częsci  140,900

Suma:  140,900

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Baterpol S.A Katowice, ul. Obrońciow Westerplatte 108, 40-335 

 2 BM RECYKLING SP Z O.O Andrychów, ul. Tkacka 30, 34-120 

 3 CMC POLAND SP z o.o. Zawiercie, ul. Piłsudskiego 82, 42-400 

 4 DS AUTO SP z o.o. Pogorzyce, ul. Szymanowskiego 2, 32-501 

 5 ERGUM SP z o.o. KLUCZE, ul. OSADA 17A, 32-310 

 6 Legalny Autozłom sp z o.o. Żory, ul. Wodzisławska 72c, 44-240 

 7 PPHU MARTEX MICHAŁ LOSA Choroń, ul. Prosta , 42-360 

 8 WASTER Sp z o.o. Toruń, ul. Na zapleczu 20, 87-100 

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 98,83

 97,56

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu BEATA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE  WYLĘŻEK 

SŁAWOMIR

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

42-500 Będzin, ul. Świerczewskiego 115

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 42-504 Będzin, ul. Gzichowska 115

NIP 6290014656

REGON 278072521

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 ALFA ROMEO  1996  1  0  1,180
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 2 ALFA ROMEO  2001  1  0  1,540

 3 ALFA ROMEO  2004  1  0  1,270

 4 AUDI  1990  1  0  1,000

 5 AUDI  1993  1  0  1,420

 6 AUDI  1996  1  0  1,300

 7 AUDI  1996  1  0  1,400

 8 AUDI  1998  1  0  0,400

 9 AUDI  1999  1  0  1,160

 10 BMW  1993  1  0  1,240

 11 CHEVROLET  2013  1  0  1,700

 12 CHRYSLER  1997  1  0  1,720

 13 CHRYSLER  1999  1  0  1,800

 14 CHRYSLER  2005  1  0  1,540

 15 CITROEN  1998  1  0  2,100

 16 CITROEN  1998  1  0  1,000

 17 CITROEN  1998  1  0  1,000

 18 CITROEN  1999  1  0  1,300

 19 CITROEN  1999  1  0  1,040

 20 CITROEN  2002  1  0  0,900

 21 CITROEN  2003  1  0  1,200

 22 CITROEN  2004  1  0  1,200

 23 CITROEN  2004  1  0  1,200

 24 CITROEN  2005  1  0  1,100

 25 DAEWOO  1996  1  0  0,600

 26 DAEWOO  1996  1  0  0,900

 27 DAEWOO  1997  1  0  1,100

 28 DAEWOO  1997  1  0  1,060

 29 DAEWOO  1998  1  1  1,100

 30 DAEWOO  1998  1  0  1,150

 31 DAEWOO  1998  1  0  1,180

 32 DAEWOO  1998  1  0  1,100

 33 DAEWOO  1998  1  0  1,120

 34 DAEWOO  1998  1  0  0,600

 35 DAEWOO  1998  1  0  0,980

 36 DAEWOO  1998  1  0  0,600

 37 DAEWOO  1998  1  0  0,600

 38 DAEWOO  1998  1  0  1,100

 39 DAEWOO  1998  1  0  1,300

 40 DAEWOO  1999  1  0  0,800

 41 DAEWOO  1999  1  0  0,600

 42 DAEWOO  1999  1  0  0,850
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 43 DAEWOO  1999  1  0  0,800

 44 DAEWOO  1999  1  0  1,120

 45 DAEWOO  1999  1  0  1,100

 46 DAEWOO  1999  1  0  0,800

 47 DAEWOO  1999  1  0  0,660

 48 DAEWOO  1999  1  0  1,140

 49 DAEWOO  2000  1  0  0,640

 50 DAEWOO  2000  1  0  0,850

 51 DAEWOO  2000  1  0  0,820

 52 DAEWOO  2000  1  0  0,800

 53 DAEWOO  2000  1  0  1,300

 54 DAEWOO  2000  1  0  0,600

 55 DAEWOO  2000  1  0  0,700

 56 DAEWOO  2000  1  0  1,060

 57 DAEWOO  2000  1  0  0,700

 58 DAEWOO  2000  1  0  0,800

 59 DAEWOO  2001  1  0  0,800

 60 DAEWOO  2001  1  0  0,900

 61 DAEWOO  2002  1  0  1,060

 62 DAEWOO  2003  1  0  0,820

 63 FIAT  1985  1  0  0,600

 64 FIAT  1992  1  0  0,600

 65 FIAT  1993  1  0  0,900

 66 FIAT  1993  1  0  0,660

 67 FIAT  1993  1  0  0,670

 68 FIAT  1993  1  0  0,600

 69 FIAT  1993  1  0  0,720

 70 FIAT  1994  1  0  0,700

 71 FIAT  1994  1  0  0,700

 72 FIAT  1994  1  0  0,600

 73 FIAT  1994  1  0  0,900

 74 FIAT  1994  1  0  0,640

 75 FIAT  1994  1  0  0,900

 76 FIAT  1994  1  0  0,700

 77 FIAT  1994  1  0  0,740

 78 FIAT  1995  1  0  0,700

 79 FIAT  1995  1  0  0,800

 80 FIAT  1995  1  0  0,820

 81 FIAT  1995  1  0  0,700

 82 FIAT  1995  1  0  0,710

 83 FIAT  1995  1  0  0,740
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 84 FIAT  1995  1  0  0,680

 85 FIAT  1996  1  0  1,080

 86 FIAT  1996  1  0  0,760

 87 FIAT  1996  1  0  1,020

 88 FIAT  1996  1  0  0,900

 89 FIAT  1996  1  0  1,120

 90 FIAT  1996  1  0  0,800

 91 FIAT  1997  1  0  0,700

 92 FIAT  1997  1  0  0,700

 93 FIAT  1997  1  0  1,100

 94 FIAT  1997  1  0  0,900

 95 FIAT  1997  1  0  0,690

 96 FIAT  1997  1  0  2,000

 97 FIAT  1997  1  0  1,000

 98 FIAT  1997  1  0  0,700

 99 FIAT  1997  1  0  1,040

 100 FIAT  1997  1  0  0,800

 101 FIAT  1997  1  0  0,700

 102 FIAT  1998  1  0  1,000

 103 FIAT  1998  1  0  1,100

 104 FIAT  1998  1  0  0,800

 105 FIAT  1998  1  0  0,740

 106 FIAT  1998  1  0  1,040

 107 FIAT  1998  1  0  0,460

 108 FIAT  1998  1  0  1,000

 109 FIAT  1998  1  0  0,840

 110 FIAT  1998  1  0  0,900

 111 FIAT  1998  1  0  0,800

 112 FIAT  1998  1  0  0,700

 113 FIAT  1998  1  0  0,900

 114 FIAT  1998  1  0  0,740

 115 FIAT  1998  1  0  1,100

 116 FIAT  1998  1  0  0,800

 117 FIAT  1998  1  0  0,700

 118 FIAT  1999  1  0  1,100

 119 FIAT  1999  1  0  1,200

 120 FIAT  1999  1  0  0,820

 121 FIAT  1999  1  0  0,700

 122 FIAT  1999  1  0  1,060

 123 FIAT  1999  1  0  0,700

 124 FIAT  1999  1  0  0,700
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 125 FIAT  1999  1  0  1,040

 126 FIAT  1999  1  0  0,800

 127 FIAT  1999  1  0  0,700

 128 FIAT  1999  1  0  0,740

 129 FIAT  1999  1  0  0,760

 130 FIAT  1999  1  0  0,740

 131 FIAT  1999  1  0  1,000

 132 FIAT  1999  1  0  0,700

 133 FIAT  1999  1  0  1,100

 134 FIAT  1999  1  0  0,740

 135 FIAT  1999  1  0  0,700

 136 FIAT  2000  1  0  0,720

 137 FIAT  2000  1  0  0,700

 138 FIAT  2000  1  0  1,000

 139 FIAT  2000  1  0  0,760

 140 FIAT  2000  1  0  0,740

 141 FIAT  2000  1  0  0,780

 142 FIAT  2000  1  0  1,300

 143 FIAT  2000  1  0  0,700

 144 FIAT  2000  1  0  1,000

 145 FIAT  2000  1  0  1,120

 146 FIAT  2000  1  0  0,700

 147 FIAT  2000  1  0  1,480

 148 FIAT  2001  1  0  0,960

 149 FIAT  2001  1  0  0,660

 150 FIAT  2001  1  0  1,080

 151 FIAT  2001  1  0  1,000

 152 FIAT  2001  1  0  0,760

 153 FIAT  2001  1  0  0,940

 154 FIAT  2001  1  0  0,700

 155 FIAT  2001  1  0  0,700

 156 FIAT  2002  1  0  1,020

 157 FIAT  2002  1  0  0,780

 158 FIAT  2002  1  0  1,040

 159 FIAT  2003  1  0  1,300

 160 FIAT  2004  1  0  1,300

 161 FIAT  2004  1  0  0,740

 162 FIAT  2005  1  0  1,460

 163 FIAT  2005  1  0  0,800

 164 FIAT  2006  1  0  0,830

 165 FIAT  2006  1  0  0,420
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 166 FIAT  2008  1  0  1,270

 167 FORD  1987  1  0  0,900

 168 FORD  1991  1  0  0,900

 169 FORD  1992  1  0  0,900

 170 FORD  1993  1  0  0,800

 171 FORD  1993  1  0  1,200

 172 FORD  1994  1  0  0,800

 173 FORD  1994  1  0  1,400

 174 FORD  1994  1  0  1,220

 175 FORD  1995  1  0  1,340

 176 FORD  1995  1  0  1,140

 177 FORD  1995  1  0  1,100

 178 FORD  1995  1  0  1,340

 179 FORD  1996  1  0  0,500

 180 FORD  1996  1  0  1,400

 181 FORD  1996  1  0  1,200

 182 FORD  1996  1  0  1,000

 183 FORD  1996  1  0  1,300

 184 FORD  1996  1  0  0,960

 185 FORD  1997  1  0  1,000

 186 FORD  1997  1  0  1,000

 187 FORD  1997  1  0  1,120

 188 FORD  1997  1  0  1,300

 189 FORD  1997  1  0  0,920

 190 FORD  1998  1  0  1,100

 191 FORD  1998  1  0  1,040

 192 FORD  1998  1  0  0,900

 193 FORD  1998  1  0  0,920

 194 FORD  1999  1  0  1,260

 195 FORD  1999  1  0  1,200

 196 FORD  2000  1  0  1,260

 197 FORD  2000  1  0  0,960

 198 FORD  2000  1  0  1,400

 199 FORD  2000  1  0  0,880

 200 FORD  2000  1  0  1,140

 201 FORD  2000  1  0  1,000

 202 FORD  2001  1  0  1,500

 203 FORD  2001  1  0  1,280

 204 FORD  2001  1  0  1,000

 205 FORD  2004  1  0  1,260

 206 FSO  1995  1  0  1,100
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 207 FSO  1996  1  0  1,100

 208 FSO  1998  1  0  1,100

 209 GAZ  2004  1  0  2,100

 210 HONDA  1998  1  0  1,000

 211 HONDA  1999  1  0  1,400

 212 HONDA  1999  1  0  1,400

 213 HYUNDAI  1999  1  0  0,780

 214 HYUNDAI  2000  1  0  0,880

 215 ISUZU  1992  1  0  1,500

 216 KIA  2000  1  0  1,600

 217 KIA  2000  1  0  1,300

 218 KIA  2001  1  0  1,620

 219 KIA  2002  1  0  1,000

 220 KIA  2002  1  0  1,500

 221 LANCIA  1998  1  0  0,900

 222 LUBLIN  1995  1  0  1,750

 223 LUBLIN  1999  1  0  1,240

 224 LUBLIN  2000  1  0  1,920

 225 MAZDA  1994  1  0  1,240

 226 MAZDA  1995  1  0  1,300

 227 MAZDA  1997  1  0  1,000

 228 MAZDA  1998  1  0  1,100

 229 MAZDA  2000  1  0  0,820

 230 MERCEDES  1987  1  0  0,720

 231 MERCEDES  1989  1  0  0,880

 232 MERCEDES  1992  1  0  1,240

 233 MERCEDES  1993  1  0  1,800

 234 MERCEDES  1993  1  0  2,200

 235 MERCEDES  1995  1  0  1,300

 236 MERCEDES  1995  1  0  1,700

 237 MERCEDES  1995  1  0  1,300

 238 MERCEDES  1996  1  0  1,400

 239 MERCEDES  1997  1  0  1,440

 240 MERCEDES  2001  1  0  0,180

 241 MITSUBUSHI  2000  1  0  0,660

 242 MITSUBUSHI  2000  1  0  0,620

 243 MITSUBUSHI  2003  1  0  1,360

 244 NISSAN  1996  1  0  1,220

 245 NISSAN  1997  1  0  1,260

 246 NISSAN  1997  1  0  0,800

 247 NISSAN  1998  1  0  1,300
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 248 NISSAN  1999  1  0  1,800

 249 NISSAN  2000  1  0  1,320

 250 NISSAN  2000  1  0  1,300

 251 NISSAN  2000  1  0  1,300

 252 NISSAN  2000  1  0  1,200

 253 NISSAN  2001  1  0  1,100

 254 NISSAN  2002  1  0  1,265

 255 NISSAN  2003  1  0  1,080

 256 OPEL  1991  1  0  1,000

 257 OPEL  1992  1  0  1,020

 258 OPEL  1993  1  0  0,800

 259 OPEL  1993  1  0  0,860

 260 OPEL  1993  1  0  1,000

 261 OPEL  1993  1  0  0,900

 262 OPEL  1994  1  0  0,800

 263 OPEL  1994  1  0  0,900

 264 OPEL  1994  1  0  0,900

 265 OPEL  1994  1  0  1,000

 266 OPEL  1994  1  0  0,800

 267 OPEL  1995  1  0  1,000

 268 OPEL  1995  1  0  0,940

 269 OPEL  1995  1  0  0,900

 270 OPEL  1995  1  0  0,920

 271 OPEL  1995  1  0  1,135

 272 OPEL  1995  1  0  1,080

 273 OPEL  1995  1  0  0,860

 274 OPEL  1995  1  0  0,820

 275 OPEL  1996  1  0  1,340

 276 OPEL  1996  1  0  1,100

 277 OPEL  1996  1  0  1,100

 278 OPEL  1996  1  0  0,920

 279 OPEL  1996  1  0  0,980

 280 OPEL  1996  1  0  1,000

 281 OPEL  1996  1  0  1,005

 282 OPEL  1996  1  0  0,900

 283 OPEL  1996  1  0  0,900

 284 OPEL  1996  1  0  1,000

 285 OPEL  1996  1  0  1,220

 286 OPEL  1996  1  0  0,800

 287 OPEL  1997  1  0  1,120

 288 OPEL  1997  1  0  1,600
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 289 OPEL  1997  1  0  1,300

 290 OPEL  1997  1  0  1,400

 291 OPEL  1997  1  0  1,060

 292 OPEL  1997  1  0  1,060

 293 OPEL  1997  1  0  0,800

 294 OPEL  1998  1  0  1,100

 295 OPEL  1998  1  0  0,960

 296 OPEL  1998  1  0  0,920

 297 OPEL  1998  1  0  1,020

 298 OPEL  1998  1  0  0,920

 299 OPEL  1998  1  0  1,220

 300 OPEL  1998  1  0  1,700

 301 OPEL  1998  1  0  1,400

 302 OPEL  1998  1  0  1,160

 303 OPEL  1998  1  0  0,920

 304 OPEL  1999  1  0  0,900

 305 OPEL  1999  1  0  1,020

 306 OPEL  1999  1  0  1,000

 307 OPEL  1999  1  0  1,040

 308 OPEL  2000  1  0  1,300

 309 OPEL  2000  1  0  1,360

 310 OPEL  2000  1  0  1,000

 311 OPEL  2000  1  0  1,380

 312 OPEL  2000  1  0  1,460

 313 OPEL  2000  1  0  0,980

 314 OPEL  2001  1  0  1,100

 315 OPEL  2001  1  0  0,895

 316 OPEL  2002  1  0  1,000

 317 OPEL  2003  1  0  0,980

 318 OPEL  2003  1  0  1,000

 319 OPEL  2004  1  0  1,120

 320 OPEL  2005  1  0  0,480

 321 OPEL  2005  1  0  0,640

 322 OPEL  2007  1  0  0,780

 323 PEUGEOT  1995  1  0  1,100

 324 PEUGEOT  1997  1  0  1,540

 325 PEUGEOT  1998  1  0  1,220

 326 PEUGEOT  1998  1  0  1,280

 327 PEUGEOT  1999  1  0  1,100

 328 PEUGEOT  1999  1  0  1,120

 329 PEUGEOT  1999  1  0  1,180
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 330 PEUGEOT  1999  1  0  0,800

 331 PEUGEOT  2001  1  0  0,900

 332 PEUGEOT  2001  1  0  0,920

 333 RENAULT  1992  1  0  0,800

 334 RENAULT  1995  1  0  0,800

 335 RENAULT  1995  1  0  0,800

 336 RENAULT  1996  1  0  1,100

 337 RENAULT  1996  1  0  1,000

 338 RENAULT  1996  1  0  0,800

 339 RENAULT  1996  1  0  1,000

 340 RENAULT  1997  1  0  1,060

 341 RENAULT  1997  1  0  1,300

 342 RENAULT  1997  1  0  1,320

 343 RENAULT  1997  1  0  1,400

 344 RENAULT  1997  1  0  0,740

 345 RENAULT  1997  1  0  1,020

 346 RENAULT  1997  1  0  0,840

 347 RENAULT  1997  1  0  0,800

 348 RENAULT  1997  1  0  1,130

 349 RENAULT  1998  1  0  1,220

 350 RENAULT  1998  1  0  1,050

 351 RENAULT  1998  1  0  1,000

 352 RENAULT  1998  1  0  0,895

 353 RENAULT  1998  1  0  1,240

 354 RENAULT  1998  1  0  1,270

 355 RENAULT  1998  1  0  1,560

 356 RENAULT  1999  1  0  0,800

 357 RENAULT  1999  1  0  1,240

 358 RENAULT  1999  1  0  1,240

 359 RENAULT  1999  1  0  1,000

 360 RENAULT  1999  1  0  1,260

 361 RENAULT  1999  1  0  1,240

 362 RENAULT  1999  1  0  1,060

 363 RENAULT  1999  1  0  1,000

 364 RENAULT  2000  1  0  1,220

 365 RENAULT  2000  1  0  1,800

 366 RENAULT  2000  1  0  1,240

 367 RENAULT  2001  1  0  1,000

 368 RENAULT  2001  1  0  0,900

 369 RENAULT  2002  1  0  0,340

 370 RENAULT  2002  1  0  1,000
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 371 RENAULT  2002  1  0  1,300

 372 RENAULT  2002  1  0  0,960

 373 RENAULT  2004  1  0  1,020

 374 RENAULT  2004  1  0  1,500

 375 RENAULT  2004  1  0  1,160

 376 ROVER  1992  1  0  1,100

 377 ROVER  1998  1  0  1,000

 378 ROVER  1998  1  0  1,000

 379 ROVER  1998  1  0  1,330

 380 ROVER  1998  1  0  1,160

 381 ROVER  1999  1  0  1,100

 382 ROVER  2001  1  0  1,000

 383 SAAB  1997  1  0  1,300

 384 SEAT  1994  1  0  1,000

 385 SEAT  1995  1  0  0,980

 386 SEAT  1997  1  0  0,900

 387 SEAT  1997  1  0  0,940

 388 SEAT  1997  1  0  0,900

 389 SEAT  1997  1  0  0,940

 390 SEAT  1999  1  0  1,000

 391 SEAT  2003  1  0  1,200

 392 SKODA  1993  1  0  0,800

 393 SKODA  1995  1  0  0,900

 394 SKODA  1996  1  0  0,900

 395 SKODA  1996  1  0  0,900

 396 SKODA  1996  1  0  0,900

 397 SKODA  1997  1  0  1,000

 398 SKODA  1997  1  0  0,920

 399 SKODA  1997  1  0  1,000

 400 SKODA  1998  1  0  0,900

 401 SKODA  1998  1  0  0,980

 402 SKODA  1998  1  0  1,000

 403 SKODA  1999  1  0  0,660

 404 SKODA  1999  1  0  0,960

 405 SKODA  1999  1  0  1,020

 406 SKODA  2000  1  0  1,020

 407 SKODA  2000  1  0  0,960

 408 SKODA  2000  1  0  0,900

 409 SKODA  2001  1  0  1,270

 410 SKODA  2003  1  0  1,060

 411 SKODA  2008  1  0  0,800
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 412 SUBARU  2015  1  0  1,600

 413 SUZUKI  1993  1  0  0,600

 414 SUZUKI  1998  1  0  0,720

 415 TOYOTA  1996  1  0  1,180

 416 TOYOTA  1996  1  0  0,960

 417 TOYOTA  1998  1  0  1,060

 418 TOYOTA  1999  1  0  1,100

 419 VOLKSWAGEN  1991  1  0  1,020

 420 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,100

 421 VOLKSWAGEN  1992  1  0  0,800

 422 VOLKSWAGEN  1992  1  0  0,860

 423 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,000

 424 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,520

 425 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,240

 426 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,000

 427 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,280

 428 VOLKSWAGEN  1993  1  0  0,980

 429 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,000

 430 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,300

 431 VOLKSWAGEN  1994  1  0  0,660

 432 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,120

 433 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,100

 434 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,300

 435 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,200

 436 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,900

 437 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,040

 438 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,900

 439 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,840

 440 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,000

 441 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,140

 442 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,700

 443 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,000

 444 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,180

 445 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,000

 446 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,900

 447 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,300

 448 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,700

 449 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,000

 450 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,200

 451 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,940

 452 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,100
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 453 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,780

 454 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,260

 455 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,900

 456 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,980

 457 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,180

 458 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,300

 459 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,000

 460 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,140

 461 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,800

 462 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,300

 463 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,100

 464 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,000

 465 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,000

 466 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,260

 467 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,900

 468 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,120

 469 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,900

 470 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,100

 471 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,940

 472 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,600

 473 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,000

 474 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,940

 475 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,900

 476 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,600

 477 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,180

 478 VOLKSWAGEN  1999  1  0  0,900

 479 VOLKSWAGEN  1999  1  0  0,940

 480 VOLKSWAGEN  1999  1  0  0,480

 481 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,300

 482 VOLKSWAGEN  2000  1  0  0,600

 483 VOLKSWAGEN  2001  1  0  0,820

 484 VOLKSWAGEN  2002  1  0  0,920

 485 VOLKSWAGEN  2004  1  0  1,200

 486 VOLVO  1997  1  0  1,220

 487 VOLVO  1997  1  0  1,260

 488 VOLVO  1998  1  0  1,400

 489 VOLVO  1998  1  0  1,240

 490 VOLVO  1999  1  0  1,260

 491 VOLVO  2004  1  0  0,600

Suma:  491  1  507,765
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Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160117  420,320

160118  12,624

160119  5,140

160122  3,490  4,980

Suma:  441,574  4,980

2.2.2.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów przekazanych do innego kraju w celu 

przetworzenia w procesie:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

160118  90,940

160119  90,940

Suma:  181,880

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

elementy wyposażenia i częsci  45,465

Suma:  45,465

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 P.H.U. Karen Karol Gubała Choroń, ul. Prosta 2, 42-360 

 2 SANIT-TRANS SP Z O.O. Międzyrzecze Górne, ul. Międzyrzecze Górne 383, 43-392 

 3 Stena Recykling Sp. z o.o. Warszawa, ul. Grójecka 208, 02-390 

 4 Tradepol Sp. z o.o. Rogowiec, ul. Instalacyjna 14, 97-427 

 5 TSR POLAND  SP  Z O.O. Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 6/1A, 41-303 

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.
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Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,50

 95,52

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu LAKPOL ANTONI POL

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

40-204 KATOWICE, ul. KAROLINY 20

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 40-204 KATOWICE, ul. KAROLINY 20

NIP 6340023807

REGON 272248083

Telefon/faks/e-mail 32 203 00 03

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 CHEVROLET  2011  1  0  1,265

 2 CITROEN  2009  1  0  1,125

 3 CITROEN  2013  1  0  1,165

 4 CITROEN  2017  1  0  0,940

 5 DACIA  2012  1  0  1,010

 6 DACIA  2013  1  0  1,165

 7 DACIA  2013  1  0  1,073

 8 DACIA  2013  1  0  1,050

 9 DACIA  2013  1  0  1,050

 10 DACIA  2014  1  0  0,988

 11 DACIA  2014  1  0  1,050

 12 DACIA  2015  1  0  0,901

 13 DACIA  2015  1  0  1,160

 14 DACIA  2015  1  0  1,125

 15 DACIA  2015  1  0  1,259

 16 DACIA  2015  1  0  1,050

 17 DACIA  2016  1  0  0,935

 18 DACIA  2016  1  0  1,110

 19 DACIA  2016  1  0  0,948

 20 DACIA  2016  1  0  1,012

 21 DACIA  2016  1  0  0,935
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 22 DACIA  2017  1  0  1,043

 23 DACIA  2017  1  0  1,108

 24 FIAT  2016  1  0  1,110

 25 FIAT  2017  1  0  1,110

 26 FORD  2017  1  0  1,165

 27 HONDA  2010  1  0  1,056

 28 HONDA  2016  1  0  1,026

 29 HYUNDAI  2017  1  0  1,474

 30 KIA  2010  1  0  1,241

 31 KIA  2012  1  0  1,490

 32 KIA  2013  1  0  1,343

 33 KIA  2017  1  0  1,045

 34 OPEL  2015  1  0  1,294

 35 OPEL  2016  1  0  0,918

 36 OPEL  2016  1  0  1,463

 37 OPEL  2017  1  0  1,315

 38 PEUGEOT  2014  1  0  1,185

 39 PEUGEOT  2015  1  0  1,040

 40 PEUGEOT  2017  1  0  1,048

 41 PEUGEOT  2017  1  0  1,050

 42 RENAULT  2009  1  0  0,999

 43 RENAULT  2009  1  0  1,343

 44 RENAULT  2009  1  0  0,975

 45 RENAULT  2010  1  0  1,150

 46 RENAULT  2010  1  0  1,185

 47 RENAULT  2010  1  0  1,245

 48 RENAULT  2015  1  0  1,185

 49 RENAULT  2015  1  0  1,190

 50 RENAULT  2015  1  0  1,145

 51 RENAULT  2015  1  0  1,185

 52 RENAULT  2015  1  0  1,490

 53 RENAULT  2016  1  0  1,378

 54 RENAULT  2016  1  0  1,254

 55 RENAULT  2016  1  0  1,216

 56 RENAULT  2016  1  0  1,284

 57 RENAULT  2017  1  0  1,312

 58 SEAT  2016  1  0  1,154

 59 SSANG YOUNG  2016  1  0  1,230

 60 SUBARU  2009  1  0  1,500

 61 SUBARU  2014  1  0  1,573

 62 SUBARU  2017  1  0  1,330
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 63 SUZUKI  2014  1  0  1,265

 64 SUZUKI  2015  1  0  1,120

 65 SUZUKI  2016  1  0  0,880

 66 SUZUKI  2017  1  0  0,840

 67 SUZUKI  2017  1  0  0,825

 68 TOYOTA  2015  1  0  0,835

 69 TOYOTA  2015  1  0  0,820

Suma:  69  0  78,748

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,100

160107  0,012

160113  0,008

160114  0,008

160117  55,980

160118  1,050

160119  1,067

160601  0,223

Suma:  58,428  0,008  0,012

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

elementy wyposażenia i częsci  19,157

Suma:  19,157

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 F.H.U MEGA TRANS Piotr 

Przewłocki

Katowice, ul. Starowiślana 47, 31-038 

 2 PHU MARKOKS s.c M.Kostorz, 

M.Hornik

Katowice, ul. Mysłowicka 39/39, 40-467 
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 3 PPHU MARTEX MICHAŁ LOSA Bytom, ul. Nowa 33/10, 41-908 

 4 Spółdzielnia Pracy Surowców 

Wtórnych

Chorzów, ul. Katowicka 182, 41-500 

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,29

 95,29

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu STANIECZKO BARTŁOMIEJ AUTO-ZŁOM

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

43-250 Pawłowice, ul. Poprzeczna 2A

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 43-250 Pawłowice, ul. Poprzeczna 2A

NIP 6331043325

REGON 272840137

Telefon/faks/e-mail 32/472-14-96

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 ALFA ROMEO  1997  1  0  1,160

 2 ALFA ROMEO  2003  1  0  1,300

 3 ALFA ROMEO  2005  1  0  1,350

 4 AUDI  1992  1  0  1,230

 5 AUDI  1995  1  0  1,260

 6 AUDI  1995  1  0  1,290

 7 AUDI  1997  1  0  1,040

 8 AUDI  1998  1  0  1,270

 9 BMW  1994  1  0  1,135

 10 BMW  1997  1  0  1,390

 11 CHRYSLER  1998  1  0  2,010

 12 CITROEN  1998  1  0  1,150

 13 DAEWOO  1997  1  0  1,030

 14 DAEWOO  1997  1  0  1,140

 15 DAEWOO  1997  1  0  0,970

 16 DAEWOO  1998  1  0  1,120
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 17 DAEWOO  1998  1  0  0,640

 18 DAEWOO  1998  1  0  0,650

 19 DAEWOO  1998  1  0  0,630

 20 DAEWOO  1999  1  0  0,830

 21 DAEWOO  1999  1  0  0,635

 22 DAEWOO  1999  1  0  1,100

 23 DAEWOO  1999  1  0  0,825

 24 DAEWOO  1999  1  0  1,110

 25 DAEWOO  1999  1  0  1,050

 26 DAEWOO  1999  1  0  0,820

 27 DAEWOO  1999  1  0  0,830

 28 DAEWOO  1999  1  0  0,820

 29 DAEWOO  2000  1  0  0,770

 30 DAEWOO  2000  1  0  1,102

 31 DAEWOO  2000  1  0  0,820

 32 DAEWOO  2000  1  0  1,240

 33 DAEWOO  2001  1  0  0,830

 34 DAEWOO  2001  1  0  0,776

 35 DAEWOO  2001  1  0  1,080

 36 DAEWOO  2003  1  0  0,770

 37 FIAT  1994  1  0  0,600

 38 FIAT  1994  1  0  0,900

 39 FIAT  1994  1  0  0,680

 40 FIAT  1995  1  0  0,725

 41 FIAT  1995  1  0  0,670

 42 FIAT  1995  1  0  0,960

 43 FIAT  1996  1  0  1,050

 44 FIAT  1996  1  0  0,850

 45 FIAT  1996  1  0  0,855

 46 FIAT  1996  1  0  0,620

 47 FIAT  1997  1  0  0,840

 48 FIAT  1997  1  0  0,670

 49 FIAT  1997  1  0  1,900

 50 FIAT  1997  1  0  1,080

 51 FIAT  1997  1  0  1,030

 52 FIAT  1997  1  0  0,850

 53 FIAT  1998  1  0  0,690

 54 FIAT  1998  1  0  1,230

 55 FIAT  1998  1  0  0,850

 56 FIAT  1998  1  0  1,025

 57 FIAT  1998  1  0  0,730
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 58 FIAT  1998  1  0  0,850

 59 FIAT  1999  1  0  0,740

 60 FIAT  1999  1  0  0,740

 61 FIAT  1999  1  0  0,720

 62 FIAT  1999  1  0  1,000

 63 FIAT  1999  1  0  0,730

 64 FIAT  1999  1  0  0,720

 65 FIAT  1999  1  0  1,290

 66 FIAT  1999  1  0  0,870

 67 FIAT  2000  1  0  0,720

 68 FIAT  2000  1  0  0,720

 69 FIAT  2000  1  0  0,850

 70 FIAT  2000  1  0  1,085

 71 FIAT  2000  1  0  0,720

 72 FIAT  2000  1  0  1,090

 73 FIAT  2000  1  0  1,100

 74 FIAT  2000  1  0  0,750

 75 FIAT  2000  1  0  0,740

 76 FIAT  2000  1  0  0,790

 77 FIAT  2000  1  0  0,720

 78 FIAT  2000  1  0  1,150

 79 FIAT  2000  1  0  0,720

 80 FIAT  2000  1  0  0,740

 81 FIAT  2000  1  0  0,720

 82 FIAT  2001  1  0  1,000

 83 FIAT  2001  1  0  1,310

 84 FIAT  2001  1  0  1,090

 85 FIAT  2001  1  0  0,720

 86 FIAT  2001  1  0  0,875

 87 FIAT  2001  1  0  0,720

 88 FIAT  2001  1  0  0,720

 89 FIAT  2001  1  0  0,720

 90 FIAT  2002  1  0  0,740

 91 FIAT  2002  1  0  0,750

 92 FIAT  2002  1  0  1,110

 93 FIAT  2002  1  0  1,130

 94 FIAT  2003  1  0  1,020

 95 FORD  1994  1  0  0,900

 96 FORD  1994  1  0  0,900

 97 FORD  1994  1  0  1,700

 98 FORD  1995  1  0  1,690
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 99 FORD  1995  1  0  1,080

 100 FORD  1995  1  0  1,400

 101 FORD  1995  1  0  0,870

 102 FORD  1995  1  0  1,690

 103 FORD  1996  1  0  1,005

 104 FORD  1996  1  0  1,180

 105 FORD  1997  1  0  0,950

 106 FORD  1997  1  0  1,750

 107 FORD  1997  1  0  0,900

 108 FORD  1998  1  0  1,350

 109 FORD  1998  1  0  0,995

 110 FORD  1998  1  0  0,946

 111 FORD  1998  1  0  1,390

 112 FORD  1999  1  0  1,250

 113 FORD  1999  1  0  0,955

 114 FORD  1999  1  0  1,420

 115 FORD  1999  1  0  1,065

 116 FORD  1999  1  0  1,240

 117 FORD  1999  1  0  1,380

 118 FORD  2000  1  0  1,300

 119 FORD  2001  1  0  1,130

 120 FORD  2001  1  0  1,140

 121 FORD  2001  1  0  1,540

 122 FORD  2001  1  0  1,045

 123 FORD  2002  1  0  1,290

 124 FORD  2005  1  0  2,200

 125 HONDA  1994  1  0  1,300

 126 HONDA  1996  1  0  1,000

 127 HONDA  1996  1  0  1,060

 128 HONDA  1996  1  0  1,030

 129 HONDA  1997  1  0  1,080

 130 HONDA  1997  1  0  1,130

 131 HONDA  1998  1  0  1,120

 132 HONDA  2000  1  0  1,020

 133 HYUNDAI  1994  1  0  1,000

 134 HYUNDAI  2000  1  0  0,780

 135 HYUNDAI  2000  1  0  0,990

 136 ŁADA  1986  1  0  0,930

 137 MAZDA  1997  1  0  1,100

 138 MAZDA  1998  1  0  1,145

 139 MAZDA  1998  1  0  1,250
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 140 MAZDA  1998  1  0  1,040

 141 MAZDA  1998  1  0  1,300

 142 MAZDA  1999  1  0  1,180

 143 MAZDA  2002  1  0  1,300

 144 MAZDA  2003  1  0  1,270

 145 MERCEDES - BENZ  1990  1  0  1,150

 146 MERCEDES - BENZ  1991  1  0  1,150

 147 MERCEDES - BENZ  1996  1  0  1,270

 148 MERCEDES - BENZ  2002  1  0  1,660

 149 MERCEDES-BENZ  1998  1  0  1,110

 150 MITSUBISHI  1985  1  0  0,830

 151 MITSUBISHI  1997  1  0  1,010

 152 NISSAN  1997  1  0  0,840

 153 NISSAN  1997  1  0  0,840

 154 NISSAN  1998  1  0  1,310

 155 NISSAN  1999  1  0  1,540

 156 NISSAN  1999  1  0  1,180

 157 NISSAN  2000  1  0  1,260

 158 NISSAN  2001  1  0  1,360

 159 NISSAN  2001  1  0  0,900

 160 NISSAN  2002  1  0  1,280

 161 NISSAN  2006  1  0  1,520

 162 OPEL  1991  1  0  1,170

 163 OPEL  1991  1  0  0,775

 164 OPEL  1993  1  0  0,880

 165 OPEL  1993  1  0  0,860

 166 OPEL  1994  1  0  0,980

 167 OPEL  1994  1  0  0,980

 168 OPEL  1994  1  0  1,110

 169 OPEL  1995  1  0  1,020

 170 OPEL  1995  1  0  0,990

 171 OPEL  1995  1  0  1,050

 172 OPEL  1995  1  0  1,000

 173 OPEL  1995  1  0  1,400

 174 OPEL  1995  1  0  0,960

 175 OPEL  1996  1  0  1,260

 176 OPEL  1996  1  0  0,800

 177 OPEL  1996  1  0  0,930

 178 OPEL  1996  1  0  1,270

 179 OPEL  1997  1  0  1,050

 180 OPEL  1997  1  0  1,000
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 181 OPEL  1997  1  0  1,200

 182 OPEL  1997  1  0  1,100

 183 OPEL  1997  1  0  0,870

 184 OPEL  1997  1  0  0,980

 185 OPEL  1997  1  0  0,850

 186 OPEL  1997  1  0  1,370

 187 OPEL  1997  1  0  0,850

 188 OPEL  1998  1  0  1,560

 189 OPEL  1998  1  0  0,850

 190 OPEL  1998  1  0  1,230

 191 OPEL  1998  1  0  0,930

 192 OPEL  1998  1  0  0,920

 193 OPEL  1998  1  0  0,990

 194 OPEL  1998  1  0  0,930

 195 OPEL  1998  1  0  0,960

 196 OPEL  1999  1  0  1,320

 197 OPEL  1999  1  0  1,010

 198 OPEL  1999  1  0  1,330

 199 OPEL  1999  1  0  1,020

 200 OPEL  1999  1  0  1,350

 201 OPEL  2000  1  0  1,250

 202 OPEL  2000  1  0  0,960

 203 OPEL  2000  1  0  1,190

 204 OPEL  2001  1  0  1,100

 205 OPEL  2001  1  0  1,220

 206 OPEL  2002  1  0  1,260

 207 OPEL  2002  1  0  1,230

 208 PEUGEOT  1994  1  0  1,000

 209 PEUGEOT  1996  1  0  1,370

 210 PEUGEOT  1999  1  0  1,020

 211 PEUGEOT  2000  1  0  0,980

 212 PEUGEOT  2002  1  0  0,980

 213 PEUGEOT  2003  1  0  0,940

 214 PEUGEOT  2005  1  0  0,980

 215 PEUGEOT  2005  1  0  0,980

 216 POEL  1996  1  0  0,870

 217 RENAULT  1992  1  0  0,820

 218 RENAULT  1993  1  0  0,980

 219 RENAULT  1994  1  0  0,825

 220 RENAULT  1994  1  0  0,980

 221 RENAULT  1996  1  0  0,800
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 222 RENAULT  1996  1  0  1,240

 223 RENAULT  1996  1  0  0,830

 224 RENAULT  1996  1  0  0,830

 225 RENAULT  1997  1  0  1,050

 226 RENAULT  1997  1  0  1,295

 227 RENAULT  1998  1  0  1,140

 228 RENAULT  1998  1  0  1,070

 229 RENAULT  1998  1  0  1,000

 230 RENAULT  1998  1  0  1,120

 231 RENAULT  1999  1  0  1,280

 232 RENAULT  1999  1  0  1,085

 233 RENAULT  1999  1  0  1,070

 234 RENAULT  1999  1  0  0,870

 235 RENAULT  1999  1  0  1,090

 236 RENAULT  1999  1  0  1,420

 237 RENAULT  1999  1  0  1,280

 238 RENAULT  1999  1  0  0,810

 239 RENAULT  2000  1  0  1,130

 240 RENAULT  2000  1  0  1,350

 241 RENAULT  2002  1  0  1,140

 242 RENAULT  2005  1  0  1,200

 243 ROVER  1997  1  0  1,080

 244 ROVER  1997  1  0  1,050

 245 SEAT  1994  1  0  0,950

 246 SEAT  1994  1  0  0,880

 247 SEAT  1996  1  0  0,920

 248 SEAT  1998  1  0  1,160

 249 SEAT  1999  1  0  1,040

 250 SEAT  1999  1  0  0,920

 251 SEAT  2000  1  0  1,000

 252 SEAT  2001  1  0  1,180

 253 SEAT  2002  1  0  1,050

 254 SKODA  1997  1  0  0,920

 255 SKODA  1997  1  0  0,930

 256 SKODA  2000  1  0  1,130

 257 SKODA  2000  1  0  0,990

 258 SKODA  2000  1  0  0,950

 259 SKODA  2000  1  0  0,935

 260 SUZUKI  1998  1  0  0,810

 261 SUZUKI  1999  1  0  0,940

 262 TOYOTA  2002  1  0  1,280
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 263 TOYOTA  2002  1  0  1,270

 264 TOYOTA  2003  1  0  1,020

 265 VOLKSWAGEN  1986  1  0  0,860

 266 VOLKSWAGEN  1989  1  0  0,950

 267 VOLKSWAGEN  1989  1  0  1,190

 268 VOLKSWAGEN  1990  1  0  0,890

 269 VOLKSWAGEN  1990  1  0  0,900

 270 VOLKSWAGEN  1990  1  0  1,150

 271 VOLKSWAGEN  1990  1  0  1,150

 272 VOLKSWAGEN  1991  1  0  0,770

 273 VOLKSWAGEN  1991  1  0  0,890

 274 VOLKSWAGEN  1991  1  0  1,000

 275 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,250

 276 VOLKSWAGEN  1992  1  0  1,100

 277 VOLKSWAGEN  1993  1  0  0,955

 278 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,040

 279 VOLKSWAGEN  1993  1  0  0,950

 280 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,160

 281 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,050

 282 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,000

 283 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,000

 284 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,900

 285 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,025

 286 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,000

 287 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,100

 288 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,870

 289 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,900

 290 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,000

 291 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,020

 292 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,050

 293 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,260

 294 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,100

 295 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,130

 296 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,160

 297 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,231

 298 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,190

 299 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,920

 300 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,900

 301 VOLKSWAGEN  1999  1  0  0,975

 302 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,075

 303 VOLVO  1998  1  0  1,350
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 304 VOLVO  1999  1  0  1,280

 305 VOLVO  2000  1  0  1,380

Suma:  305  0  319,660

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,000

160103  2,150

160107  0,120

160113  0,030

160114  0,250

160117  272,600

160118  14,584

160119  2,935

160120  1,200

160601  0,800

160801  0,030

Suma:  292,764  2,935

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 6,250

Suma:  6,250

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 "SŁOTPOL" ARTUR SŁOCIŃSKI 42-350 Koziegłowy, ul. Warszawska 32694 849 810 243469763

 2 AKU MET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 51885 029 906 366131862
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 3 CMC POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

42-400 Zawiercie, ul. Józefa Piłsudskiego 82 272819315

 4 DS Auto Recycling Tomasz Pięta 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 244 360507007

 5 GUM RECYCLING SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

44-240 Żory, ul. Kleszczowska 36 32 434 40 99 241749984

 6 MICHALIK AGNIESZKA ALUCO 

POLAND

Bronów, ul. Olchowa 5, 43-502 Czechowice-Dziedzice698 736 863 241893184

 7 PHU "EKO-BUD" PIOTR 

SOKOŁOWSKI

41-200 Sosnowiec, ul. Dęblińska 6a32 293 22 70 240868043

 8 PPHU "Martex" Losa Michał 41-908 Bytom, ul. Nowa 33a/10 278030770

 9 Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe "EKOMAG" 

Łukasz Łyszczarz

Biskupice, ul. Olsztyńska 47, 42-256 Olsztyn517 153 240 241568892

 10 TRADEPOL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna 1432 395 10 43 122734236

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 96,27

 94,65

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu TRANS-REM-BUD Firma Transportowo-Handlowa Janusz Ibek

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

42-439 Żarnowiec, ul. Traktorzystów 12

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 42-439 Żarnowiec, ul. Traktorzystów 12

NIP 6371072652

REGON 270144468

Telefon/faks/e-mail 32-644-9172

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 AUDI  1991  1  0  0,940

 2 AUDI  1991  1  0  1,000

5770



 3 AUDI  1993  1  0  1,220

 4 AUDI  1994  1  0  1,180

 5 AUDI  1994  1  0  1,260

 6 AUDI  1994  1  0  1,200

 7 AUDI  1994  1  0  1,220

 8 AUDI  1995  1  0  0,800

 9 AUDI  1995  1  0  1,260

 10 AUDI  1999  1  0  1,100

 11 BMW  1991  1  0  1,540

 12 CITROEN  1993  1  0  0,980

 13 CITROEN  1996  1  0  0,920

 14 CITROEN  1997  1  0  1,240

 15 CITROEN  1998  1  0  0,840

 16 CITROEN  1999  1  0  1,100

 17 DAEWOO  1997  1  0  1,060

 18 DAEWOO  1997  1  0  1,060

 19 DAEWOO  1998  1  0  1,000

 20 DAEWOO  1998  1  0  0,980

 21 DAEWOO  1998  1  0  0,600

 22 DAEWOO  1998  1  0  0,620

 23 DAEWOO  1999  1  0  0,720

 24 DAEWOO  1999  1  0  0,740

 25 DAEWOO  1999  1  0  0,740

 26 DAEWOO  1999  1  0  1,080

 27 DAEWOO  1999  1  0  0,600

 28 DAEWOO  1999  1  0  0,780

 29 DAEWOO  1999  1  0  0,600

 30 DAEWOO  1999  1  0  0,600

 31 DAEWOO  1999  1  0  0,980

 32 DAEWOO  1999  1  0  0,980

 33 DAEWOO  1999  1 999  1  0,780

 34 DAEWOO  2000  1  0  0,640

 35 DAEWOO  2000  1  0  1,000

 36 DAEWOO  2000  1  0  0,960

 37 DAEWOO  2000  1  0  0,980

 38 DAEWOO  2000  1  0  0,920

 39 DAEWOO  2000  1  0  1,280

 40 DAEWOO  2000  1  0  0,760

 41 DAEWOO  2001  1  0  1,080

 42 FIAT  1993  1  0  0,640

 43 FIAT  1993  1  0  0,620
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 44 FIAT  1993  1  0  0,620

 45 FIAT  1994  1  0  0,740

 46 FIAT  1994  1  0  0,620

 47 FIAT  1995  1  0  0,840

 48 FIAT  1995  1  0  0,680

 49 FIAT  1995  1  0  0,620

 50 FIAT  1996  1  0  0,780

 51 FIAT  1996  1  0  0,620

 52 FIAT  1996  1  0  0,820

 53 FIAT  1996  1  0  0,620

 54 FIAT  1996  1  0  0,660

 55 FIAT  1996  1  0  0,820

 56 FIAT  1996  1  0  0,840

 57 FIAT  1996  1  0  0,860

 58 FIAT  1996  1  0  0,660

 59 FIAT  1996  1  0  0,720

 60 FIAT  1997  1  0  0,960

 61 FIAT  1997  1  0  0,700

 62 FIAT  1997  1  0  0,820

 63 FIAT  1997  1  0  0,640

 64 FIAT  1997  1  0  0,700

 65 FIAT  1997  1  0  0,640

 66 FIAT  1997  1  0  0,640

 67 FIAT  1998  1  0  0,940

 68 FIAT  1998  1  0  0,640

 69 FIAT  1998  1  0  1,000

 70 FIAT  1998  1  0  0,980

 71 FIAT  1998  1  0  0,740

 72 FIAT  1999  1  0  0,680

 73 FIAT  1999  1  0  0,700

 74 FIAT  1999  1  0  0,940

 75 FIAT  1999  1  0  0,680

 76 FIAT  1999  1  0  0,680

 77 FIAT  1999  1  0  0,680

 78 FIAT  1999  1  0  0,680

 79 FIAT  1999  1  0  0,680

 80 FIAT  2000  1  0  0,760

 81 FIAT  2000  1  0  0,820

 82 FIAT  2000  1  0  0,980

 83 FIAT  2000  1  0  0,960

 84 FIAT  2000  1  0  0,680
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 85 FIAT  2000  1  0  0,680

 86 FIAT  2000  1  0  0,820

 87 FIAT  2000  1  0  0,560

 88 FIAT  2000  1  0  0,680

 89 FIAT  2000  1  0  0,640

 90 FIAT  2000  1  0  0,640

 91 FIAT  2000  1  0  1,020

 92 FIAT  2000  1  0  1,380

 93 FIAT  2000  1  0  1,000

 94 FIAT  2001  1  0  0,640

 95 FIAT  2001  1  0  0,640

 96 FIAT  2001  1  0  0,800

 97 FIAT  2001  1  0  1,220

 98 FIAT  2001  1  0  0,700

 99 FIAT  2001  1  0  0,960

 100 FIAT  2001  1  0  0,680

 101 FIAT  2002  1  0  0,780

 102 FIAT  2002  1  0  0,900

 103 FIAT  2003  1  0  0,780

 104 FORD  1993  1  0  1,200

 105 FORD  1993  1  0  1,000

 106 FORD  1994  1  0  1,020

 107 FORD  1995  1  0  1,200

 108 FORD  1995  1  0  0,800

 109 FORD  1997  1  0  0,880

 110 FORD  1997  1  0  1,160

 111 FORD  1997  1  0  1,320

 112 FORD  2001  1  0  1,460

 113 FORD  2003  1  0  1,380

 114 FORD  2004  1  0  1,660

 115 FORD  2004  1  0  1,200

 116 FS LUBLIN  1990  1  0  1,280

 117 FS LUBLIN  1995  1  0  1,660

 118 FS LUBLIN  1996  1  0  1,560

 119 FS LUBLIN  1997  1  0  1,400

 120 FS LUBLIN  1997  1  0  1,880

 121 FSO  1994  1  0  1,000

 122 FSO  2000  1  0  1,080

 123 HONDA  1993  1  0  0,900

 124 HONDA  1996  1  0  1,220

 125 HONDA  1997  1  0  0,960
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 126 HONDA  1998  1  0  1,020

 127 HONDA  1999  1  0  1,180

 128 HYUNDAI  1994  1  0  1,060

 129 HYUNDAI  1998  1  0  0,980

 130 HYUNDAI  2000  1  0  0,740

 131 IVECO  1998  1  0  2,500

 132 LUBLIN  1997  1  0  1,900

 133 MAZDA  1995  1  0  0,980

 134 MERCEDES  1994  1  0  1,740

 135 MERCEDES  1995  1  0  1,300

 136 MERCEDES  1995  1  0  1,440

 137 MITSUBUSHI  1996  1  0  0,960

 138 NISSAN  1995  1  0  1,300

 139 NISSAN  1995  1  0  1,400

 140 NISSAN  1996  1  0  1,000

 141 NISSAN  1996  1  0  1,100

 142 NISSAN  1996  1  0  0,640

 143 NISSAN  2000  1  0  1,180

 144 OPEL  1994  1  0  1,100

 145 OPEL  1995  1  0  0,800

 146 OPEL  1995  1  0  1,440

 147 OPEL  1995  1  0  0,800

 148 OPEL  1996  1  0  1,200

 149 OPEL  1996  1  0  0,840

 150 OPEL  1996  1  0  1,300

 151 OPEL  1996  1  0  0,900

 152 OPEL  1996  1  0  0,980

 153 OPEL  1996  1  0  0,800

 154 OPEL  1996  1  0  1,380

 155 OPEL  1996  1  0  0,980

 156 OPEL  1996  1  0  0,980

 157 OPEL  1996  1  0  1,300

 158 OPEL  1996  1  0  1,120

 159 OPEL  1997  1  0  0,980

 160 OPEL  1997  1  0  0,900

 161 OPEL  1997  1  0  0,960

 162 OPEL  1997  1  0  1,320

 163 OPEL  1997  1  0  0,800

 164 OPEL  1997  1  0  0,960

 165 OPEL  1997  1  0  1,220

 166 OPEL  1997  1  0  0,900
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 167 OPEL  1997  1  0  0,940

 168 OPEL  1997  1  0  1,160

 169 OPEL  1998  1  0  1,040

 170 OPEL  1998  1  0  0,960

 171 OPEL  1998  1  0  0,880

 172 OPEL  1998  1  0  1,380

 173 OPEL  1998  1  0  0,900

 174 OPEL  1998  1  0  1,320

 175 OPEL  1998  1  0  1,280

 176 OPEL  1999  1  0  1,100

 177 OPEL  1999  1  0  0,980

 178 OPEL  1999  1  0  1,040

 179 OPEL  1999  1  0  1,000

 180 OPEL  1999  1  0  0,980

 181 OPEL  1999  1  0  0,800

 182 OPEL  1999  1  0  0,900

 183 OPEL  1999  1  0  0,960

 184 OPEL  2000  1  0  0,960

 185 OPEL  2000  1  0  0,960

 186 OPEL  2000  1  0  1,340

 187 OPEL  2000  1  0  1,000

 188 OPEL  2002  1  0  1,140

 189 OPEL  2003  1  0  1,160

 190 OPEL  2003  1  0  0,920

 191 OPEL  2008  1  0  1,600

 192 PEUGEOT  1997  1  0  1,680

 193 PEUGEOT  2000  1  0  0,940

 194 PEUGEOT  2000  1  0  1,300

 195 PEUGEOT  2001  1  0  1,240

 196 PEUGEOT  2003  1  0  1,200

 197 Polski Fiat  1992  1  0  0,560

 198 Polski Fiat  1993  1  0  0,620

 199 RENAULT  1996  1  0  0,760

 200 RENAULT  1996  1  0  1,320

 201 RENAULT  1999  1  0  1,140

 202 RENAULT  1999  1  0  0,960

 203 RENAULT  1999  1  0  1,100

 204 RENAULT  1999  1  0  1,020

 205 RENAULT  2001  1  0  0,980

 206 RENAULT  2002  1  0  1,540

 207 RENAULT  2002  1  0  1,240
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 208 RENAULT  2002  1  0  1,200

 209 RENAULT  2003  1  0  1,720

 210 RENAULT  2007  1  0  1,340

 211 ROVER  1999  1  0  1,020

 212 ROVER  2000  1  0  1,060

 213 SAM  2003  1  0  1,960

 214 SEAT  1995  1  0  0,880

 215 SEAT  1995  1  0  0,900

 216 SEAT  1996  1  0  0,960

 217 SEAT  1996  1  0  0,960

 218 SEAT  1997  1  0  0,900

 219 SEAT  1997  1  0  0,860

 220 SEAT  1997  1  0  0,980

 221 SEAT  1998  1  0  0,860

 222 SEAT  1998  1  0  1,660

 223 SEAT  1998  1  0  1,080

 224 SEAT  1999  1  0  0,920

 225 SEAT  2000  1  0  0,920

 226 SKODA  1997  1  0  0,920

 227 SKODA  1997  1  0  0,880

 228 SKODA  1997  1  0  0,860

 229 SKODA  1999  1  0  0,920

 230 SUZUKI  1995  1  0  0,800

 231 SUZUKI  2001  1  0  0,760

 232 VOLKSWAGEN  1989  1  0  0,820

 233 VOLKSWAGEN  1991  1  0  1,380

 234 VOLKSWAGEN  1991  1  0  0,860

 235 VOLKSWAGEN  1992  1  0  0,960

 236 VOLKSWAGEN  1992  1  0  0,940

 237 VOLKSWAGEN  1993  1  0  2,000

 238 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,700

 239 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,100

 240 VOLKSWAGEN  1993  1  0  0,960

 241 VOLKSWAGEN  1993  1  0  1,100

 242 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,280

 243 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,820

 244 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,160

 245 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,100

 246 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,880

 247 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,840

 248 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,960
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 249 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,980

 250 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,960

 251 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,920

 252 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,860

 253 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,960

 254 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,920

 255 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,040

 256 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,320

 257 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,960

 258 VOLKSWAGEN  1997  1  0  1,140

 259 VOLKSWAGEN  1998  1  0  1,600

 260 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,940

 261 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,860

 262 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,840

 263 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,200

 264 VOLKSWAGEN  2000  1  0  1,120

 265 VOLKSWAGEN  2001  1  0  1,560

 266 VOLKSWAGEN  2005  1  0  1,320

 267 VOLVO  1998  1  0  1,160

 268 VOLVO  1998  1  0  1,220

 269 VOLVO  2000  1  0  1,340

Suma:  2 267  1  272,260

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,850

160103  3,860

160107  0,120

160113  0,100

160114  0,500

160117  202,920

160119  4,890

160120  2,340

160199  1,730

5777



160601  3,665

Suma:  220,975

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

elementy wyposażenia i częsci  51,240

Suma:  51,240

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Baterpol S.A Katowice, ul. Obrońciow Westerplatte 108, 40-335 

 2 DSS RECYKLING SP Z O.O. Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1, 42-530 

 3 EKO-JUMIR Sp z o.o. Jaworzno, ul. Chopina 94, 43-600 

 4 F.H ZŁOMET Szymon Piotrowski Miechów, ul. Kamienna 18, 32-200 

 5 Firma Handlowo Usługowa 

Mega-Car Sp z o.o.

Mełgiew, ul. Kwiatowa 35a, 21-007 

 6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno 

Usługowo Handlowe VIG Sp.z  

o.o.

Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 7, 41-300 

 7 Zakład Przerobu Złomu ZŁOMEX 

Spółka Akcyjna

Kraków, ul. Igołomska 27, 31-983 

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 98,33

 98,33

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu METALIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

34-300 ŻYWIEC, ul. LEŚNIANKA 81

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 34-300 ŻYWIEC, ul. LEŚNIANKA 81

NIP 5532512074

REGON 243158342

Telefon/faks/e-mail 33/862-08-40

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.
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1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 ALFA ROMEO  1998  1  0  1,245

 2 ALFA ROMEO  1999  3  0  3,875

 3 ALFA ROMEO  2000  1  0  1,400

 4 ALFA ROMEO  2001  1  0  1,390

 5 ALFA ROMEO  2002  5  0  6,660

 6 ALFA ROMEO  2003  1  0  1,275

 7 ALFA ROMEO  2004  1  0  1,220

 8 AUDI  1994  3  0  3,770

 9 AUDI  1995  6  0  7,748

 10 AUDI  1996  1  0  1,385

 11 AUDI  1997  2  0  2,329

 12 AUDI  1999  4  0  5,835

 13 AUDI  2001  1  0  0,150

 14 AUDI  2002  2  0  1,880

 15 BMW  1990  1  0  1,140

 16 BMW  1993  1  0  1,190

 17 BMW  1994  1  0  0,200

 18 BMW  1998  1  0  1,100

 19 BMW  2001  1  0  1,500

 20 BMW  2002  1  0  1,520

 21 CHEVROLET  2006  1  0  0,775

 22 CHRYSLER  1998  1  0  0,400

 23 CITROEN  1993  1  0  1,081

 24 CITROEN  1996  4  0  3,345

 25 CITROEN  1997  1  0  0,970

 26 CITROEN  1998  4  0  3,932

 27 CITROEN  2000  1  0  1,320

 28 CITROEN  2001  6  0  8,054

 29 CITROEN  2004  1  0  1,945

 30 CITROEN  2005  1  0  1,179

 31 DAEWOO  1996  2  0  2,640

 32 DAEWOO  1997  7  0  5,363

 33 DAEWOO  1998  5  0  3,620

 34 DAEWOO  1998  2  0  2,315

 35 DAEWOO  1999  14  0  10,596

 36 DAEWOO  2000  17  0  14,877
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 37 DAEWOO  2001  4  0  3,104

 38 DAEWOO  2002  1  0  0,806

 39 FIAT  1984  1  0  0,600

 40 FIAT  1985  1  0  0,600

 41 FIAT  1986  1  0  0,380

 42 FIAT  1993  4  0  2,770

 43 FIAT  1993  1  0  0,675

 44 FIAT  1994  2  0  1,625

 45 FIAT  1994  2  0  1,430

 46 FIAT  1994  1  0  0,690

 47 FIAT  1995  11  0  9,335

 48 FIAT  1995  1  0  0,870

 49 FIAT  1995  1  0  0,710

 50 FIAT  1996  1  0  0,690

 51 FIAT  1996  8  0  6,740

 52 FIAT  1997  7  0  5,607

 53 FIAT  1998  1  0  0,805

 54 FIAT  1998  11  0  9,145

 55 FIAT  1998  1  0  0,870

 56 FIAT  1999  1  0  0,730

 57 FIAT  1999  2  0  1,940

 58 FIAT  1999  27  0  23,292

 59 FIAT  1999  1  0  2,100

 60 FIAT  2000  34  0  29,789

 61 FIAT  2000  1  0  0,730

 62 FIAT  2001  1  0  0,690

 63 FIAT  2001  19  0  16,975

 64 FIAT  2002  8  0  6,805

 65 FIAT  2004  1  0  0,730

 66 FIAT  2011  1  0  0,862

 67 FORD  1991  1  0  1,540

 68 FORD  1992  1  0  0,860

 69 FORD  1995  3  0  3,520

 70 FORD  1996  3  0  3,050

 71 FORD  1997  8  0  8,095

 72 FORD  1998  5  0  5,126

 73 FORD  1999  12  0  14,382

 74 FORD  2000  1  0  0,910

 75 FORD  2000  5  0  6,554

 76 FORD  2002  2  0  2,714

 77 FORD  2003  2  0  2,095
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 78 FORD  2004  2  0  2,952

 79 FORD  2005  2  0  2,445

 80 FORD  2010  1  0  1,550

 81 HONDA  1992  1  0  1,085

 82 HONDA  1993  1  0  0,950

 83 HONDA  1994  1  0  0,955

 84 HONDA  1995  1  0  1,160

 85 HONDA  1996  5  0  5,990

 86 HONDA  1997  1  0  1,320

 87 HONDA  1999  1  0  1,305

 88 HONDA  2001  1  0  0,500

 89 HYUNDAI  1995  1  0  1,000

 90 HYUNDAI  1998  2  0  1,985

 91 HYUNDAI  1999  3  0  2,905

 92 HYUNDAI  2000  1  0  1,555

 93 HYUNDAI  2005  1  0  0,997

 94 IVECO  1994  1  0  1,800

 95 IVECO  1999  1  0  2,570

 96 JEEP  1992  1  0  1,490

 97 KIA  1998  1  0  1,590

 98 KIA  1999  2  0  2,035

 99 KIA  2002  1  0  0,997

 100 LUBLIN  1996  1  0  1,900

 101 LUBLIN  1998  1  0  0,890

 102 MAZDA  1994  2  0  2,175

 103 MAZDA  1995  1  0  1,050

 104 MAZDA  1996  1  0  1,105

 105 MAZDA  1997  1  0  1,175

 106 MAZDA  1997  2  0  2,255

 107 MAZDA  1998  2  0  2,459

 108 MAZDA  1999  1  0  1,300

 109 MAZDA  2001  2  0  2,575

 110 MAZDA  2004  1  0  1,540

 111 MAZDA  2005  1  0  1,506

 112 MERCEDES - BENZ  1988  2  0  2,865

 113 MERCEDES - BENZ  1992  1  0  2,530

 114 MERCEDES - BENZ  1992  1  0  1,860

 115 MERCEDES - BENZ  1993  1  0  1,180

 116 MERCEDES - BENZ  1997  1  0  1,660

 117 MERCEDES - BENZ  1998  1  0  1,115

 118 MERCEDES - BENZ  1999  1  0  1,560
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 119 MERCEDES - BENZ  2000  1  0  1,095

 120 MERCEDES - BENZ  2001  1  0  1,590

 121 MERCEDES - BENZ  2002  1  0  1,700

 122 MITSUBISHI  1988  1  0  0,750

 123 MITSUBISHI  1992  1  0  0,965

 124 MITSUBISHI  1997  1  0  1,205

 125 MITSUBISHI  2001  1  0  1,245

 126 NISSAN  1991  1  0  1,005

 127 NISSAN  1992  1  0  1,190

 128 NISSAN  1993  1  0  1,755

 129 NISSAN  1994  4  0  3,816

 130 NISSAN  1995  2  0  1,885

 131 NISSAN  1996  2  0  1,600

 132 NISSAN  1998  2  0  1,820

 133 NISSAN  1999  1  0  1,530

 134 NISSAN  2000  3  0  4,505

 135 NISSAN  2001  1  0  1,290

 136 OPEL  1991  1  0  0,848

 137 OPEL  1992  6  0  6,882

 138 OPEL  1993  4  0  3,862

 139 OPEL  1994  4  0  4,075

 140 OPEL  1995  16  0  18,319

 141 OPEL  1996  13  0  12,947

 142 OPEL  1997  17  0  19,018

 143 OPEL  1998  10  0  11,399

 144 OPEL  1998  5  0  4,477

 145 OPEL  1999  1  0  0,940

 146 OPEL  1999  18  0  19,755

 147 OPEL  2000  9  0  9,005

 148 OPEL  2001  2  0  2,555

 149 OPEL  2002  1  0  1,000

 150 OPEL  2003  1  0  1,285

 151 OPEL  2004  1  0  1,408

 152 OPEL  2006  2  0  2,210

 153 PEUGEOT  1992  1  0  0,790

 154 PEUGEOT  1993  2  0  2,695

 155 PEUGEOT  1994  2  0  1,840

 156 PEUGEOT  1995  1  0  0,880

 157 PEUGEOT  1996  2  0  1,560

 158 PEUGEOT  1997  2  0  2,335

 159 PEUGEOT  1998  1  0  1,030

5782



 160 PEUGEOT  1999  4  0  3,519

 161 PEUGEOT  2000  2  0  2,262

 162 PEUGEOT  2001  2  0  2,330

 163 PEUGEOT  2002  1  0  1,359

 164 PEUGEOT  2003  1  0  1,000

 165 POLONEZ  1996  1  0  0,800

 166 POLONEZ  1998  1  0  1,160

 167 POLONEZ  1998  1  0  1,160

 168 POLONEZ  2001  1  0  1,870

 169 RENAULT  1990  1  0  1,620

 170 RENAULT  1992  2  0  2,940

 171 RENAULT  1994  1  0  0,985

 172 RENAULT  1995  3  0  2,990

 173 RENAULT  1996  8  0  7,990

 174 RENAULT  1997  5  0  5,705

 175 RENAULT  1998  9  0  11,680

 176 RENAULT  1999  8  0  9,235

 177 RENAULT  2000  1  0  1,370

 178 RENAULT  2001  8  0  9,060

 179 RENAULT  2002  1  0  1,340

 180 RENAULT  2002  4  0  4,100

 181 RENAULT  2003  4  0  5,910

 182 RENAULT  2004  2  0  2,520

 183 RENAULT  2004  2  0  2,820

 184 RENAULT  2005  1  0  1,310

 185 RENAULT  2006  1  0  1,310

 186 RENAULT  2009  1  0  0,980

 187 ROVER  1997  1  0  1,060

 188 ROVER  1998  2  0  2,075

 189 ROVER  1999  1  0  1,455

 190 ROVER  1999  2  0  2,246

 191 ROVER  2001  1  0  1,105

 192 SEAT  1994  1  0  1,050

 193 SEAT  1995  3  0  2,960

 194 SEAT  1996  3  0  2,745

 195 SEAT  1997  8  0  8,160

 196 SEAT  1998  5  0  5,195

 197 SEAT  1999  1  0  1,063

 198 SEAT  1999  7  0  6,836

 199 SEAT  2000  2  0  2,006

 200 SEAT  2002  1  0  1,000
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 201 SEAT  2003  1  0  1,197

 202 SKODA  1996  2  0  1,855

 203 SKODA  1997  1  0  0,935

 204 SKODA  1998  1  0  1,285

 205 SKODA  1999  3  0  2,790

 206 SKODA  2000  1  0  0,975

 207 SKODA  2013  1  0  1,041

 208 SUBARU  1993  1  0  1,160

 209 SUZUKI  1995  1  0  0,945

 210 SUZUKI  1997  1  0  1,385

 211 SUZUKI  1999  2  0  1,610

 212 SUZUKI  2000  2  0  1,540

 213 TATA  2008  1  0  1,090

 214 TOYOTA  1993  1  0  1,230

 215 TOYOTA  1995  1  0  1,150

 216 TOYOTA  1998  1  0  1,165

 217 TOYOTA  2002  1  0  1,000

 218 VOLKSWAGEN  1985  1  0  0,960

 219 VOLKSWAGEN  1987  1  0  0,845

 220 VOLKSWAGEN  1988  1  0  0,855

 221 VOLKSWAGEN  1989  1  0  0,878

 222 VOLKSWAGEN  1990  4  0  4,080

 223 VOLKSWAGEN  1991  3  0  2,000

 224 VOLKSWAGEN  1992  7  0  7,430

 225 VOLKSWAGEN  1993  9  0  9,396

 226 VOLKSWAGEN  1994  13  0  13,743

 227 VOLKSWAGEN  1995  16  0  16,710

 228 VOLKSWAGEN  1996  10  0  9,560

 229 VOLKSWAGEN  1997  2  0  1,822

 230 VOLKSWAGEN  1997  12  0  13,660

 231 VOLKSWAGEN  1998  4  0  4,514

 232 VOLKSWAGEN  1999  9  0  8,873

 233 VOLKSWAGEN  1999  1  0  1,180

 234 VOLKSWAGEN  2000  3  0  3,086

 235 VOLKSWAGEN  2001  2  0  1,944

 236 VOLKSWAGEN  2002  1  0  2,160

 237 VOLKSWAGEN  2003  1  0  1,043

 238 VOLKSWAGEN  2005  1  0  1,395

 239 VOLVO  1991  1  0  1,061

 240 VOLVO  1995  1  0  1,010

 241 VOLVO  2000  3  0  3,920
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 242 VOLVO  2003  1  0  1,500

 243 ŻUK  1991  1  0  1,500

Suma:  753  0  787,821

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,295

160103  9,906

160107  0,851

160112  0,748

160113  0,006

160114  0,007

160117  42,562

160118  0,598

160119  0,190

160120  4,355

160216  0,034

160601  7,501

Suma:  57,147  9,906

2.2.2.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów przekazanych do innego kraju w celu 

przetworzenia w procesie:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

160117  638,937

160216  0,487

Suma:  639,424

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]
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 75,116

Suma:  75,116

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 "JURAND" J.BRAŃKA I A. 

KRUPKA SPÓŁKA JAWNA

34-100 Wadowice, ul. Legionów 2433 873 99 89/ AGENCJA.JURAND@POST.PL070635652

 2 "MIROMARK" OBRÓT 

SUROWCAMI WTÓRNYMI I 

TRANSPORT ODPADÓW 

MIROSŁAW KLYTA

41-936 Bytom, ul. Planeta 52 696 004157/ OSWMIROMARK@INTERIA.PL152077045

 3 "ORZEŁ BIAŁY" SPÓŁKA 

AKCYJNA

41-946 Piekary Śląskie, ul. Harcerska 2332 779 65 00/ OFFICE@ORZEL-BIALY.COM.PL270647152

 4 ARCELORMITTAL RECYKLING 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

01-949 Warszawa, ul. Jana Kasprowicza 13233 811 30 91/krzysztof.karkoszka@arcelormittal.com001370259

 5 BAZA STEEL s. r. o. 73-401 KARVINA MIZEROV, ul. TERESKOVOVE 2347/50420 596317842

 6 CEMORES - SESKOMORAVSKA 

RECYKLACNI SPOLECNOST s. 

r. o.

18-600 PRAGA, ul. KAROLINSKA 661420 737 989 510/ SKLAD@CEMORES.CZ

 7 CENTROMAT s. r. o. 71-800 OSTRAVA - KUNCICKY, ul. LIHOVARSKA 685/42A420 596 238 083/CENTROMAT@CENTROMAT.CZ

 8 Firma Produkcyjno - Usługowo- 

Handlowa BŁACHUT Włodzimierz 

Błachut

Sienna, ul. Świętej Jadwigi Śląskiej 80, 34-300 Żywiec33 860 10 72/blachut@blachut.com.pl070099403

 9 Józef Marciniak P.P.H.U. " 

METPOL " EXPORT - IMPORT

Grodziec, ul. Częstochowska 169A, 46-040 Ozimek774 567 004/ METPOLRECYKLING@WP.PL531191463

 10 Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe Sortownia 

Surowców Wtórnych PIOTR 

PLAST- Piotr Figura

Przybędza, ul. 3 Maja 8, 34-381 Radziechowy515 218 942/ BIURO@PIOTRPLAST.PL240843439

 11 PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE "ROBAC" 

Krzysztof Boniecki

85-370 Bydgoszcz, ul. Błękitna 6 52 564 05 25/ ROBAC@ROBAC.PL091195990

 12 PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE SPIŻ 

G.WAWRZAK C.WAWRZAK 

SPÓŁKA JAWNA

42-229 Częstochowa, ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 32A34 363 28 25/  PWSPIZ@O2.PL150159098

 13 REMONDIS 

ELECTRORECYCLING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 1822 593 03 00/ WARSZAWA@REMONDIS.PL276730380

 14 TROJEK a. s. 11-000 PRAGA, ul. w Jamie 1371/8420 596 135 261/ INFO@TROJEK.CZ150159098

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu
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5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 98,72

 97,46

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe METPOL Włodzimierz Załecki

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

42-300 Myszków, ul. Kopernika 11

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 42-300 Myszków, ul. Kopernika 11

NIP 5770203204

REGON 240522669

Telefon/faks/e-mail 343130632

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 AUDI  1993  1  0  1,250

 2 AUDI  1997  1  0  1,300

 3 CHRYSLER  1994  1  0  0,700

 4 CITROEN  1996  1  0  0,740

 5 CITROEN  1999  1  0  0,810

 6 CITROEN  1999  1  0  1,060

 7 DAEWOO  1997  1  0  0,680

 8 DAEWOO  1998  1  0  1,080

 9 DAEWOO  1998  1  0  0,250

 10 DAEWOO  1998  1  0  0,670

 11 DAEWOO  1998  1  0  1,080

 12 DAEWOO  1999  1  0  0,820

 13 DAEWOO  1999  1  0  1,180

 14 DAEWOO  1999  1  0  0,790

 15 DAEWOO  1999  1  0  0,800

 16 DAEWOO  1999  1  0  0,780

 17 DAEWOO  2000  1  0  0,650

 18 DAEWOO  2000  1  0  1,160

 19 DAEWOO  2000  1  0  0,750

 20 DAEWOO  2000  1  0  0,760
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 21 DAEWOO  2001  1  0  0,630

 22 DAEWOO  2002  1  0  0,830

 23 FIAT  1990  1  0  1,100

 24 FIAT  1993  1  0  0,680

 25 FIAT  1994  1  0  0,700

 26 FIAT  1994  1  0  0,670

 27 FIAT  1994  1  0  0,700

 28 FIAT  1994  1  0  0,710

 29 FIAT  1994  1  0  0,750

 30 FIAT  1995  1  0  0,600

 31 FIAT  1995  1  0  0,680

 32 FIAT  1995  1  0  0,880

 33 FIAT  1996  1  0  0,730

 34 FIAT  1996  1  0  0,200

 35 FIAT  1996  1  0  0,620

 36 FIAT  1996  1  0  0,930

 37 FIAT  1996  1  0  0,680

 38 FIAT  1996  1  0  0,200

 39 FIAT  1997  1  0  0,680

 40 FIAT  1997  1  0  0,690

 41 FIAT  1997  1  0  0,830

 42 FIAT  1997  1  0  0,720

 43 FIAT  1997  1  0  0,710

 44 FIAT  1998  1  0  0,940

 45 FIAT  1998  1  0  0,880

 46 FIAT  1998  1  0  0,690

 47 FIAT  1998  1  0  0,250

 48 FIAT  1998  1  0  0,750

 49 FIAT  1998  1  0  0,770

 50 FIAT  1998  1  0  0,850

 51 FIAT  1999  1  0  0,730

 52 FIAT  1999  1  0  0,730

 53 FIAT  1999  1  0  0,800

 54 FIAT  1999  1  0  0,700

 55 FIAT  1999  1  0  0,720

 56 FIAT  1999  1  0  0,840

 57 FIAT  2000  1  0  0,770

 58 FIAT  2000  1  0  0,760

 59 FIAT  2002  1  0  1,040

 60 FIAT  2003  1  0  0,200

 61 FIAT  2004  1  0  0,400
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 62 FORD  1995  1  0  1,180

 63 FORD  1996  1  0  1,040

 64 FORD  1996  1  0  1,010

 65 FORD  1996  1  0  1,030

 66 FORD  1997  1  0  1,120

 67 FORD  1999  1  0  1,160

 68 FORD  2000  1  0  0,900

 69 FORD  2000  1  0  1,375

 70 HONDA  1993  1  0  0,920

 71 HONDA  2002  1  0  1,210

 72 HYUNDAI  1996  1  0  1,120

 73 HYUNDAI  1996  1  0  1,090

 74 HYUNDAI  2000  1  0  0,770

 75 HYUNDAI  2000  1  0  0,860

 76 KIA  2000  1  0  1,050

 77 MAZDA  1997  1  0  1,150

 78 MAZDA  1998  1  0  1,120

 79 MAZDA  2001  1  0  1,180

 80 NISSAN  1991  1  0  1,180

 81 NISSAN  1996  1  0  1,010

 82 NISSAN  1998  1  0  1,470

 83 OPEL  1990  1  0  1,090

 84 OPEL  1994  1  0  0,960

 85 OPEL  1994  1  0  1,040

 86 OPEL  1995  1  0  1,280

 87 OPEL  1995  1  0  1,100

 88 OPEL  1995  1  0  0,600

 89 OPEL  1995  1  0  0,920

 90 OPEL  1996  1  0  1,320

 91 OPEL  1996  1  0  0,900

 92 OPEL  1996  1  0  1,240

 93 OPEL  1996  1  0  0,850

 94 OPEL  1996  1  0  0,890

 95 OPEL  1996  1  0  1,000

 96 OPEL  1996  1  0  1,600

 97 OPEL  1997  1  0  1,550

 98 OPEL  1997  1  0  1,050

 99 OPEL  1997  1  0  1,090

 100 OPEL  1997  1  0  1,285

 101 OPEL  1998  1  0  1,120

 102 OPEL  1998  1  0  1,130
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 103 OPEL  1998  1  0  1,200

 104 OPEL  1998  1  0  1,330

 105 OPEL  1999  1  0  1,020

 106 OPEL  1999  1  0  0,840

 107 OPEL  1999  1  0  1,030

 108 OPEL  1999  1  0  0,250

 109 OPEL  1999  1  0  0,880

 110 OPEL  2001  1  0  1,130

 111 PEUGEOT  1994  1  0  0,780

 112 PEUGEOT  1996  1  0  1,260

 113 PEUGEOT  1999  1  0  0,780

 114 POLONEZ  1996  1  0  1,150

 115 RENAULT  1996  1  0  0,800

 116 RENAULT  1997  1  0  0,820

 117 RENAULT  1998  1  0  0,820

 118 RENAULT  1999  1  0  0,350

 119 RENAULT  2000  1  0  1,290

 120 RENAULT  2000  1  0  0,940

 121 RENAULT  2006  1  0  1,120

 122 SEAT  1994  1  0  1,040

 123 SEAT  1996  1  0  1,040

 124 SEAT  1997  1  0  0,290

 125 SEAT  2000  1  0  1,020

 126 SEAT  2004  1  0  0,980

 127 SKODA  1996  1  0  0,930

 128 SKODA  1997  1  0  0,935

 129 SKODA  1997  1  0  0,910

 130 SKODA  1997  1  0  0,930

 131 SKODA  1997  1  0  0,970

 132 SKODA  1998  1  0  0,910

 133 SKODA  1998  1  0  0,900

 134 SKODA  1998  1  0  0,970

 135 SKODA  1999  1  0  0,940

 136 SKODA  1999  1  0  0,940

 137 SKODA  1999  1  0  0,950

 138 SKODA  2000  1  0  0,955

 139 TOYOTA  1990  1  0  1,150

 140 VOLKSWAGEN  1993  1  0  0,800

 141 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,050

 142 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,170

 143 VOLKSWAGEN  1995  1  0  1,100
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 144 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,940

 145 VOLKSWAGEN  1995  1  0  0,930

 146 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,300

 147 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,050

 148 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,020

 149 VOLKSWAGEN  1996  1  0  0,980

 150 VOLKSWAGEN  1996  1  0  1,060

 151 VOLKSWAGEN  1997  1  0  0,930

 152 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,880

 153 VOLKSWAGEN  1998  1  0  0,670

 154 VOLVO  1998  1  0  1,280

 155 VOLVO  2000  1  0  1,380

 156 ŻUK  1989  1  0  1,450

Suma:  156  0  143,550

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  1,000

160103  4,626

160107  0,059

160117  114,650

160118  3,939

160119  7,460

160120  3,500

160601  2,609

160709  0,011

Suma:  137,854

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 0,000

Suma:  0,000
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Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 "ORZEŁ BIAŁY" SPÓŁKA 

AKCYJNA

41-943 Piekary Śląskie, ul. Harcerska 2332 779 65 00 270647152

 2 CUTIRON BUSINESS CENTER 

OF EXCELLENCE POLAND 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

41-308 Dąbrowa Górnicza, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 9232 261 15 24 271559444

 3 EKO-ŚWIAT KRYSTIAN MOGIŁA 42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 107C667 059 733 363143801

 4 F.U.H. ANMET ANNA MĘCIK 42-300 Myszków, ul. Sikorskiego 4/20 241657756

 5 MARIUSZ ROGALA LIREKO Markowice, ul. Górska 152, 42-350 Koziegłowy507 662 494 151959932

 6 PAPC SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

31-345 Kraków, ul. Sosnowiecka 8912 636 64 16 122895637

 7 PROLIMIT - SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

40-126 Katowice, ul. Michała Grażyńskiego 13a/532 254 90 50 240044129

 8 PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-H

ANDLOWE "VIG" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 732 262 36 85 003442626

 9 PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE SPIŻ 

G.WAWRZAK C.WAWRZAK 

SPÓŁKA JAWNA

42-229 Częstochowa, ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 32a34 363 28 25 150159098

 10 SCHUMACHER PACKAGING 

ZAKŁAD GRUDZIĄDZ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 56 58 740 43 00 340214516

 11 SŁAWOMIR SMATLIK 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE "SŁAWEX"

42-350 Koziegłowy, ul. Miła 34 34 314 22 89 152129380

 12 SZKOP MARCIN "MARTI - 

TRADE"

Mzyki, ul. Kościelna 23, 42-350 Koziegłowy609 173 473 240904951

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,19

 95,19
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu DAN-ZŁOM SYLWIA DANEK

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

42-400 Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 119

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 42-400 Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 119

NIP 8251522131

REGON 243335212

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 ALFA ROMEO  2003  1  0  0,800

 2 ALFA ROMEO  2004  2  0  1,860

 3 CITROEN  2009  1  0  0,480

 4 DAEWOO  1998  1  0  1,030

 5 DAEWOO  1999  1  0  0,520

 6 DAEWOO  1999  1  0  1,220

 7 DAEWOO  2002  1  0  1,200

 8 FIAT  1996  1  0  1,020

 9 FIAT  1998  1  0  0,720

 10 FIAT  2000  1  0  0,980

 11 FIAT  2001  1  0  1,200

 12 FORD  1995  1  0  1,600

 13 FORD  2002  1  0  1,100

 14 LUBLIN  1996  1  0  1,960

 15 mazda  1998  1  0  0,880

 16 OPEL  1999  1  0  0,900

 17 OPEL  2000  1  0  1,080

 18 OPEL  2001  1  0  0,320

 19 PEUGEOT  1993  1  0  0,520

 20 PEUGEOT  1999  1  0  1,080

 21 RENAULT  1996  1  0  1,080

 22 SEAT  1996  1  0  1,060

 23 SKODA  1983  1  0  0,820

 24 SKODA  1998  1  0  0,920

 25 SKODA  1999  1  0  0,900
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 26 SUZUKI  2000  1  0  0,600

 27 VOLKSWAGEN  2004  1  0  1,680

Suma:  28  0  27,530

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,090

160117  13,920  8,960

160118  0,860

160601  0,193

Suma:  15,063  8,960

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 2,480

Suma:  2,480

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 BATERPOL SPÓŁKA AKCYJNA 40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 108 273161177

 2 BSK RETURN SPÓŁKA 

AKCYJNA

42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 22 270164519

 3 ECO-TEAM REMIGIUSZ 

NIESŁONY, AGNIESZKA GÓRAS 

SPÓŁKA CYWILNA

41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 22 242790138

 4 MAREK BŁAŚKIEWICZ NIKSTAL 41-200 Sosnowiec, ul. Naftowa 73/16 243404500

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 77,78

 76,32
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2018

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTO HANDEL Irena Żelazko

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Wancerzów, ul. Wyzwolenia 117, 42-244 Mstów

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Częstochowa, ul. Sztormowa 11, 42-280 

NIP 9490354192

REGON 151995744

Telefon/faks/e-mail 34-329-50-19

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 CHRYSLER  1997  1  0  1,490

 2 CHRYSLER  1998  1  0  1,840

 3 DAEWOO  1999  1  0  1,000

 4 DAEWOO  2000  1  0  1,200

 5 FIAT  1996  1  0  0,600

 6 FIAT  2004  1  0  1,500

 7 FIAT  2005  1  0  1,800

 8 FIAT  2007  1  0  1,500

 9 FORD  1996  1  0  0,970

 10 FORD  2002  1  0  1,050

 11 FSO  1998  1  0  0,950

 12 HONDA  1995  1  0  0,900

 13 IVECO  2007  1  0  1,950

 14 LUBLIN  2003  1  0  1,900

 15 MAZDA  1992  1  0  0,780

 16 OPEL  1994  1  0  0,700

 17 OPEL  1995  1  0  0,800

 18 OPEL  1999  1  0  1,290

 19 OPEL  2000  1  0  1,380

 20 OPEL  2001  1  0  0,960

 21 RENAULT  1996  1  0  1,000

 22 RENAULT  1997  1  0  1,150

 23 RENAULT  1999  1  0  1,150

 24 ROVER  1998  1  0  1,050

 25 ROVER  2000  1  0  1,600
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 26 SEAT  2001  1  0  0,900

 27 SKODA  1990  1  0  1,050

 28 SKODA  1999  1  0  1,100

 29 SKODA  1999  1  0  1,300

 30 VOLKSWAGEN  1986  1  0  0,800

 31 VOLKSWAGEN  1994  1  0  1,300

Suma:  31  0  36,960

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  0,120

160103  0,250

160107  0,005

160117  26,610

160119  0,150

Suma:  26,880  0,250  0,005

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

elementy wyposażenia i częsci  8,100

Suma:  8,100

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 CNC POLAND SP Z O.O. Zawiercie, ul. Piłsudskiego 82, 42-400 

 2 Kazmet Adrian Kazimierz Chorzów, ul. Wiejska , 41-503 

 3 KON-WIT RECYKLING s.c Koziegłowy, ul. Częstochowska 70, 42-350 

 4 P.W.ROBAC Krzysztof Boniecki Bydgoszcz, ul. Błekitna 6, 85-370 

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.
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Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,77

 95,09
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Dział 10. Informacje dotyczące frakcji materiałowych uzyskiwanych przez przedsiębiorcę prowadzącego 

strzępiarkę w wyniku próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

Rok sprawozdawczy:

Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę

REGON

Nazwa

, Adres

PKD :

PKD od 2007 :

Próba strzępienia

Numer zestawienia :

Miejsce przeprowadzenia próby :

Gmina :

Masa przekazanych pojazdów [Mg] : 

Data wykonania próby :

Frakcje materiałowe Masa [Mg] Zawartość [%]

frakcja metali żelaznych

frakcja metali nieżelaznych

frakcja tworzywa sztucznego

frakcja szkła

frakcja lekka i pyłów niezawierających substancji niebezpiecznych

frakcja lekka i pyłów zawierających substancje niebezpieczne

frakcja pozostałości

Stacje demontażuLp.

, 
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